
Değ�ş�m �ç�n Bağış “Korona Günler�”nde
Çalışmalarını Sürdürüyor

Küresel Cov�d-19 salgının ülkem�zde de ortaya
çıkmasıyla alınan önlemler ve uygulamaya g�ren yen�
kurallar gereğ�nce TÜSEV ek�b� olarak çalışmalarımızı
1 N�san 2020 tar�h�ne kadar evler�m�zden
sürdüreceğ�z. Dünya çapında pandem� statüsüne
yükselen bu c�dd� salgının ülkem�zde daha fazla
yayılmaması adına, Değ�ş�m �ç�n Bağış projes� altında
bu ve önümüzdek� haftalarda yapacağımız kalabalık
katılımlı etk�nl�kler�m�z� erteled�k. 24 Mart 2020
tar�h�nde bu yıl altıncısını gerçekleşt�rmey�
planladığımız Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ�n� sonbahara
erteled�k. Önümüzdek� haftalarda, ertelenen

etk�nl�kler�n ve uzaktan çalışmanın yarattığı yen� koşulları en �y� şek�lde değerlend�rerek, Koronav�rüs salgınıyla
mücadelede STK’ların ve f�lantrop� kuruluşlarının uygulayab�lecekler� �y� örneklerle �lg�l� kaynak paylaşımlarımızı
artırarak, en güncel b�lg�ler� Değ�ş�m �ç�n Bağış s�tes� ve sosyal medya hesaplarımız üzer�nden duyurmaya devam
edeceğ�z. 

Destekle Değ�şt�r Projeler� B�r�nc� Yılını Tamamladı

TÜSEV’�n dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla uygulanan G�v�ng C�rcle
model�nden The Fund�ng Network’ün tekn�k desteğ� �le kültürel �ht�yaçlara
ve eğ�l�mlere göre adapte ederek 2014 yılında uygulamaya başladığı
Destekle Değ�şt�r’�n, 14 Mart 2019 tar�h�nde İstanbul’da düzenlenen
etk�nl�ğ�n�n üzer�nden b�r yıl geçt�. Etk�nl�kte yer alan C�nsel Ş�ddetle
Mücadele Derneğ�, Rengarenk Umutlar Derneğ� ve Türk�ye Alzhe�mer
Derneğ�’n�n etk�nl�kten sonrak� on �k� ayda kaydett�kler� gel�şmeler�
paylaştıkları rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

TÜSEV ABD Çalışma Z�yaret� Gerçekleşt�

TÜSEV, Türk�ye’de s�v�l toplumun güçlenmes� ve
Türk�ye’de f�lantrop� altyapısının gel�şt�r�lmes� amacıyla
yürüttüğü faal�yetler kapsamında 24-29 Şubat tar�hler�
arasında Amer�ka B�rleş�k Devletler�’ne b�r çalışma
z�yaret� düzenled�. TÜSEV ek�b�; New York ve
Wash�ngton kentler�nde Cand�d, C�ty Un�vers�ty of New
York bünyes�ndek� Center On Ph�lanthropy and C�v�l
Soc�ety, Turk�sh Ph�lanthropy Funds, Char�t�es A�d
Foundat�on Amer�ca ve Internat�onal Center for Not-
for-Prof�t Law g�b� f�lantrop� ve s�v�l toplum

kuruluşlarının tems�lc�ler�yle b�r araya geld�. Karşılıklı b�lg� ve deney�m�n paylaşıldığı toplantılarda, aynı zamanda �ş
b�rl�ğ� olasılıkları da değerlend�r�ld�. Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Mama Cash 2020 H�be Programı Başvuruları Devam Ed�yor

Fem�n�st ve kadın hakları odaklı çalışan, kadınlar, kız çocukları ve trans b�reyler
tarafından yönet�len kuruluş ve �n�s�yat�fler� destekleyen Mama Cash’�n 2020
dönem� h�be başvuruları devam ed�yor. Yıllık bütçes� 200.000 Avro’nun altında
olan kuruluşlara öncel�k ver�len h�be programı kapsamında kadınlar, kız
çocukları ve trans b�reyler�n haklarının savunuculuğunu b�r�nc�l hedef olarak
bel�rleyen ve yapısal değ�ş�m yaratmak �ç�n çalışan kuruluş ve �n�s�yat�flere h�be
desteğ� sağlanacak. 31 Mart’a kadar devam edecek olan h�be çağrısı ve
başvuru kr�terler� hakkında detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Koronav�rüs Zamanında F�lantrop�

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020 tar�h�nde
yaptığı açıklamayla Koronav�rüs’ü (COVID-19) küresel
b�r salgın olarak n�teled�. DSÖ’nün açıklamasının
ardından b�rçok sektör, son yıllarda �nsan sağlığına en
c�dd� tehd�d� oluşturan bu salgınla mücadele eylem
planlarını güncell�yor. Koronav�rüs’ün yayılmaya
başlamasıyla f�lantrop� alanındak� aktörler, s�v�l toplum
kuruluşlarının faal�yetler�n� ve kaynaklarını koruyarak
bu küresel seferberl�ğe nasıl katkı sunacaklarına da�r
değerlend�rmeler yapıyor ve bunları kamuoyuyla
paylaşıyorlar. Ayın yazısında Değ�ş�m �ç�n Bağış Proje
Uzmanı Aslı Altınışık, f�lantrop�n�n üstlend�ğ� ve
üstleneb�leceğ� rollere yönel�k uluslararası gündemde

yer alan öneml� kaynakları derled�. Yazıya buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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