
COVID-19 Salgınının H�be Veren Kuruluşları, H�be
Prat�kler�n� ve STK'larla İl�şk�ler�n� Nasıl
Etk�led�ğ�n� Konuştuk

COVID-19 salgınının h�be veren kuruluşları, h�be
prat�kler�n� ve bu kuruluşların STK’larla olan �l�şk�ler�n�
nasıl etk�led�ğ�ne yönel�k b�lg� ve deney�m paylaşımı
amacıyla düzenlenen çevr�m�ç� toplantı ulusal ve
uluslararası h�be veren kuruluşların katılımıyla 15
Mayıs tar�h�nde gerçekleşt�. Toplantıda TÜSEV’�n

N�san ayında gerçekleşt�rd�ğ� anket�n bulguları ışığında h�be m�ktarları ve öncel�kler�nde öngörülen değ�ş�kl�kler,
kurumsal h�beler�n geleceğ�, ac�l durum fonları ve alternat�f destek yöntemler�ne da�r f�k�r alışver�ş�nde bulunuldu.
Toplantı hakkında ayrıntılı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

G�v�ng Tuesday Now Gerçekleşt�

2012’den bu yana her yıl Şükran Günü’nü tak�p eden
salı günü gerçekleşen, bağışçılığın ve gönüllülüğün
kutlandığı ve teşv�k ed�ld�ğ� küresel G�v�ng Tuesday
kampanyası 5 Mayıs Salı günü #G�v�ngTuesdayNow
adıyla COVID-19’la mücadeleye destek �ç�n
düzenlend�. Global pandem�yle mücadelede ön
saflarda çalışanlara destek olmak amacıyla organ�ze
ed�len kampanyada toplam 145 ülkeden b�reyler,
ş�rketler ve s�v�l toplum kuruluşları kampanyaya farklı
şek�llerde destek oldular. Kampanyayla �lg�l� ayrıntılı
b�lg� �ç�n tıklayınız.

B�z� Bağlayan Şeyler H�be Programı Başvuruları
Devam Ed�yor

Avrupa B�rl�ğ� S�v�l Düşün Programı’nın açtığı ve
COVID-19 salgınından olumsuz etk�lenen s�v�l toplum
kuruluşlarının ve akt�v�stler�n çalışmalarını
sürdüreb�lmeler� �ç�n �ht�yaç duydukları araçları hızlı ve
esnek b�r şek�lde sağlamayı amaçlayan B�z� Bağlayan
Şeyler Destek Programı’nın başvuru süres� devam
ed�yor. Hak temell� ve kırılgan gruplarla çalışanların
başvurab�leceğ� ve v�deo prodüks�yon, post-
prodüks�yon, d�j�tal mecralarda �lan ve kampanya,
graf�k tasarım, baskı ve ek�pman k�ralama kalemler�
�ç�n 5 b�n Avro’ya kadar destek sağlanacak program
kapsamında, başvuruları kabul ed�len STK’ların

çalışmalarını üç ay �ç�nde tamamlamaları beklen�yor. Son başvuru tar�h� 11 Haz�ran olan programa başvuru ve
ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Women G�ve 2020 Raporu Yayımlandı

ABD’de bulunan Ind�ana Un�vers�ty L�lly Fam�ly School of Ph�lanthropy
bünyes�ndek� Women’s Ph�lanthropy Inst�tute, Women G�ve 2020: New Forms of
G�v�ng �n a D�g�tal Age: Powered by Technology, Creat�ng Commun�ty (D�j�tal Çağda
Yen� Bağış Yapma B�ç�mler�: Teknoloj�n�n Gücüyle Topluluk Yaratmak) adlı raporu
yayımladı. Yapılan bağışların g�tt�kçe daha fazla çevr�m�ç� ortamda
gerçekleşt�r�ld�ğ�n� vurgulayan rapor, yen� teknoloj�ler�n sağladığı �mkanların kadınlar
ve erkekler tarafından farklı şek�llerde kullanıldığına ve farklı onl�ne bağış eğ�l�mler�
yarattığına d�kkat çek�yor. Raporda, kadınların sosyal medya g�b� onl�ne araçları
kullanmasının f�lantrop� ekos�stem�nde yarattığı etk� �ncelen�yor ve kadınların bu
platformları erkeklerden daha fazla kullandığını ve daha fazla bağış yaptığı ortaya
koyuluyor. İng�l�zce d�l�nde yayımlanan raporun tamamına ve raporun �nfograf�ğ�ne
buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Uzmanlar Değerlend�r�yor: COVID-19
Salgını Türk�ye’dek� S�v�l Toplumu Nasıl
Dönüştürüyor?

TÜSEV, COVID-19 salgınının ve bu kapsamda alınan
önlemler�n Türk�ye’dek� STK’ların �şley�ş� üzer�ndek�
etk�ler�n�n anlaşılması ve doğan �ht�yaçlar ışığında
savunuculuk stratej�ler�n�n gel�şt�r�lmes� amacıyla 170
STK’nın katılımıyla N�san ayında b�r anket çalışması
yaptı. Anket, salgının s�v�l toplum kuruluşları
üzer�ndek� etk�s�, bu dönemde STK’ların kaynaklara
er�ş�m� ve �st�hdam kapas�tes�, h�beler�n durumu ve
yardım ve bağış toplamada değ�şen öncel�klere

yönel�k öneml� bulgular sundu. Ayın yazısında, anket sonuç raporunda derlenen bulguları değerlend�rmek üzere
farklı alanlarda çalışan uzmanlara danıştık ve Yaşama Da�r Vakıf Başkanı Mehmet Al� Çalışkan, P�kan Ajans Kurucu
Ortağı ve İlet�ş�m Gel�şt�rme D�rektörü Pınar İlk�z ve S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı Koord�natörü L�ana Varon’un
yorumlarını derled�k. Ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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