
F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m
Programı’nın 7. Dönem� Başlıyor 

TÜSEV’�n, Türk�ye’de bağışçılığın gel�şmes� ve
yaygınlaşmasına yönel�k çalışan s�v�l toplum
profesyoneller�n�n gel�ş�m�ne katkıda bulunmak
amacıyla yürüttüğü F�lantrop� Profesyoneller�
Eğ�t�m Programı’nın yed�nc� dönem� 21 Ocak’ta
başlayacak. 23 s�v�l toplum profesyonel�n�n
katılımıyla gerçekleşecek �lk eğ�t�m modülünde
TÜSEV’�n çalışma alanları, Değ�ş�m �ç�n Bağış
Projes�, f�lantrop� ve bağışçılıkla �lg�l� temel
kavramların yanı sıra Türk�ye’de ve dünyada

f�lantrop� eğ�l�mler� ele alınacak. Programla �lg�l� detaylara ulaşmak �ç�n tıklayınız.

Sabancı Vakfı 2020 H�be Programı Başvuruları Devam Ed�yor

Kadın, genç ve engell�ler�n eş�t fırsatlara sah�p olmalarını ve topluma akt�f
katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı’nın, STK’ların eğ�t�m alanındak�
projeler�n� destekleyeceğ� 2020 h�be programı başvuruları devam ed�yor. H�be
programı çerçeves�nde; kadın, genç ve engell�lere yönel�k kal�tel� eğ�t�m�n
desteklenmes�, eğ�t�me er�ş�m�n ve devamın sağlanması ve hak temell� yaygın
eğ�t�m çalışmalarının kuvvetlend�r�lmes� amacıyla s�v�l toplum kuruluşlarından
gelecek başvurular değerlend�r�lecek. Son başvuru tar�h� 10 Şubat olan h�be
programı kr�terler� ve başvuru sürec� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Destekle Değ�şt�r 2020 Etk�nl�ğ� �ç�n Hazırlıklar
Başladı

TÜSEV’�n dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla
uygulanan G�v�ng C�rcle model�nden The Fund�ng
Network’ün tekn�k desteğ�yle kültürel �ht�yaçlara ve
eğ�l�mlere göre uyarlanarak 2014 yılında uygulamaya
başladığı Destekle Değ�şt�r’�n 2020 etk�nl�ğ� �ç�n
hazırlıklar başladı. Toplumsal değ�ş�me önem veren
b�reyler�n, fon kaynaklarına er�ş�m� kısıtlı s�v�l toplum
kuruluşları �le b�r araya gelerek sosyal değ�ş�m yaratan
projeler� tanıma fırsatını bulduğu Destekle Değ�şt�r
kapsamında 18 Aralık’ta düzenlenen Uygulama
Kom�tes� toplantısında İstanbul’da düzenlenecek
etk�nl�ğ�n planlama ve organ�zasyon sürec�yle �lg�l� f�k�r

alışver�ş�nde bulunuldu; etk�nl�k tar�h�, yer� �le akışının yanı sıra STK’ların başvuru süreç ve kr�terler� görüşüldü.
Destekle Değ�şt�r model� ve TÜSEV’�n 2014-2019 yılları arasında düzenled�ğ� ve tekn�k destek verd�ğ� etk�nl�klerle
�lg�l� detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Demokras� ve İnsan Hakları �ç�n Avrupa Aracı H�be
Programı Başvuruları Devam Ed�yor

Demokras�n�n, hukukun üstünlüğünün, �nsan hakları
ve temel özgürlüklere saygının gel�şt�r�lmes� ve
güçlend�r�lmes�n� desteklemek amacıyla s�v�l toplum
kuruluşlarına doğrudan mal� destek veren Demokras�
ve İnsan Hakları �ç�n Avrupa Aracı (DİHAA) 2020
dönem� başvuruları devam ed�yor. Program
kapsamında STK’ların ve kâr amacı gütmeyen
kuruluşların “İş Dünyası ve İnsan Hakları,” “İşkence ve
Kötü Muamele �le Mücadele” ve “Demokrat�k Hesap
Ver�leb�l�rl�k” alanlarındak� projeler� desteklenecek. Son
başvuru tar�h� 23 Ocak olan h�be programının
detaylarına ve başvuru

rehber�ne buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Bluepr�nt 2020: D�j�tal S�v�l Toplumu ve F�lantrop�y� 2020’de Neler
Bekl�yor? 

Stanford Ün�vers�tes� Center on Ph�lanthropy and C�v�l Soc�ety’de (PACS) kıdeml�
araştırmacı olan ve merkezde bulunan D�g�tal C�v�l Soc�ety Lab’de yönet�c�l�k yapan
Dr. Lucy Bernholz’un son 10 sened�r hazırladığı ve d�j�tal çağda özel kaynakların
toplum yararına kullanılmasına da�r öngörüler�n� paylaştığı Bluepr�nt’�n 2020 yılı
raporu 18 Aralık’ta yayımlandı. Rapor, Bernholz’un alanın mevcut durumuna,
önümüzdek� yılın eğ�l�mler�ne ve olası değ�ş�mlere yönel�k değerlend�rme ve
öngörüler�n� �çer�yor. TÜSEV İlet�ş�m Koord�natörü B�rce Altay’ın Bluepr�nt 2020’de
öne çıkan �zlen�m ve beklent�ler� “Güç Odakları, D�j�tal S�v�l Toplum ve Savunuculuk,”
“D�j�tal Ekonom� ve Değ�şen Bağışçılık Prat�kler�,” “Ekoloj�k Hareketler ve D�j�talleşen
Kamusal Alan,” “B�lg� Ekos�stem� ve D�j�tal Akt�v�zm” ve “2020’n�n Popüler F�lantrop�
ve S�v�l Toplum Ter�mler�” alt başlıkları altında derled�ğ� ayın yazısına bu bağlantıdan

ulaşab�l�rs�n�z.
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