
H�be Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu Toplantısı
Gerçekleşt�

TÜSEV'�n h�be veren kuruluşlar arasında b�lg� akışı ve
deney�m paylaşımının artması, h�be programlarının
gel�ş�m� �ç�n kapas�te gel�şt�rme ve h�be programlarının
etk�nl�ğ� üzer�ne dünyadan �y� örnekler�n ve eğ�l�mler�n
paylaşımı amaçlarıyla hayata geç�rd�ğ� H�be Veren
Kuruluşlar Çalışma Grubu 2 N�san tar�h�nde çevr�m�ç�
b�r toplantıda b�r araya geld�. Toplantıda, Koronav�rüs
salgını karşısında alınan önlemler bağlamında yen�den
şek�llenen stratej�ler ve öngörüler paylaşıldı ve b�rl�kte
gel�şt�r�leb�lecek çözüm öner�ler� d�le get�r�ld�. Toplantı

�çer�ğ� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Turk�sh Ph�lanthropy Funds H�be Programı Başvuruları Devam Ed�yor
 

Turk�sh Ph�lanthropy Funds, Cov�d-19 Commun�ty Rel�ef Fund adlı b�r ac�l durum
fonu oluşturdu. Koronav�rüs salgının yayılmasının engellenmes� ve salgından
etk�lenenler�n desteklenmes� amaçlarıyla faal�yet gösteren kuruluşlara yönel�k h�be
programı, sağlık uzmanları veya dezavantajlı gruplarla doğrudan çalışan
kuruluşların �ht�yaçlarına yönel�k h�be sağlayacak ve bunun yanı sıra hastanelere de
ac�l malzeme yardımında bulunacak. Başvuru sürec� devam eden program
hakkında ayrıntılı b�lg� ve başvurmak �ç�n tıklayınız.

600’ün Üzer�nde H�be Veren Kuruluş,
Ph�lanthropy's Comm�tment Dur�ng Cov�d-19
Taahhüdünü İmzaladı
 

Dünyanın farklı yerler�nde faal�yet gösteren 600’ün
üzer�nde h�be veren kuruluş, Ford Foundat�on
l�derl�ğ�nde ve Trust-Based Ph�lanthropy Project ve
Counc�l on Foundat�on �ş b�rl�ğ�yle oluşturulan Cov�d-
19 Zamanında F�lantrop�n�n Taahhüdü (Ph�lanthropy's
Comm�tment Dur�ng Cov�d-19) �s�ml� metne �mza
attılar. Buna göre vakıflar, Koronav�rüs �le mücadelede
alınan önlemler� göz önünde bulundurarak, hal�hazırda
sağladıkları h�be destekler�n�n şartlarını esnek

tutacaklarını veya kaldıracaklarını, ac�l durum fonlarına katkıda bulunacaklarını ve olab�ld�ğ�nce esnek yen� h�beler
oluşturacaklarını taahhüt ett�ler. F�lantrop� alanındak� �ş b�rl�kler�n�n zor zamanlarda yaratab�leceğ� etk�y� gösteren bu
taahhüt hakkında ayrıntılı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

How We G�ve Now: Conversat�ons Across the Un�ted States Raporu
Yayımlandı
 

Stanford Ün�vers�tes� bünyes�nde yer alan Center on Ph�lanthropy and C�v�l
Soc�ety, Nasıl Bağış Yapıyoruz: Amer�ka’dan D�yaloglar (How We G�ve Now:
Conversat�ons Across the Un�tes States) �s�ml� raporu yayımladı. Amer�ka B�rleş�k
Devletler�’n�n farklı yerler�nde yürütülen ve b�reyler�n bağış yapma yaklaşımlarını
�nceleyen rapor, bu amaçla 16 eyalette yürütülen 33 odak grup çalışmasının
çıktıları �ncelenerek merkez�n kıdeml� araştırmacısı Lucy Bernholz ve Br�g�tte
Pawl�w-Fry tarafından yazıldı. Amer�ka’dak� b�reyler�n zamanlarını, paralarını ve
uzmanlıklarını; s�v�l toplum kuruluşlarından komşularına, tanımadıkları
k�mselerden pol�t�k kampanyalara kadar çok farklı aktörlere ve doğrudan yardımda
bulunmaktan �kt�sad� �şletmelerden ürün satın almaya kadar pek çok farklı b�ç�mde
bağışladıklarını ortaya koyan İng�l�zce d�l�nde yayımlanan rapora ulaşmak �ç�n

tıklayınız.

Ayın Yazısı: Cov�d-19’un Ekonom�k Artçılarına
Karşı S�v�l Toplumun D�renc� Nasıl Artırılab�l�r? 
 

Koronav�rüs salgınının etk�ler�, gün geçt�kçe her
alanda daha fazla görünür hale gel�yor. Salgının
yayılmasını önlemek amacıyla Türk�ye’de ve dünyada
alınan tedb�rler, her sektörü etk�leyecek b�r ekonom�k
ger�lemen�n neredeyse kaçınılmaz olduğunun da
s�nyal�n� ver�yor. En der�nden etk�lenecek alanlardan
b�r�n�n s�v�l toplum olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bu alana sağlanan her kaynağın
ne kadar değerl� olduğu anlaşılab�l�r. H�be veren
kuruluşların bu kr�z zamanında karşılaştıkları zorluklar,
öngörüler� ve stratej�ler� neler? S�v�l toplumun varlığını
sürdürmes�nde özel sektör ve h�be veren kuruluşlar

nasıl b�r rol oynayab�l�rler? Ayın yazısında Değ�ş�m �ç�n Bağış proje ek�b�, bu sorulara yanıt arıyor; Türk�ye’de ve
dünyada s�v�l topluma kaynak sağlayan kuruluşlardan �y� örnekler sunuyor. Yazının tamamını okumak �ç�n tıklayınız.
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