
COVID-19’la Mücadelede Yen� S�v�l Toplum
Oluşumları: Yerel Dayanışma Ağları Etk�nl�ğ� 10
Haz�ran’da Gerçekleşt�

TÜSEV’�n f�lantrop� ve s�v�l toplum alanlarında çalışan
uzmanların stratej�k bağışçılık ve f�lantrop� �le �lg�l�
konularda b�lg� ve deney�m paylaşımında bulunması
amacıyla başlattığı F�lantrop� Profesyoneller� Konuşuyor
ser�s� kapsamında düzenlenen COVID-19’la Mücadelede
Yen� S�v�l Toplum Oluşumları: Yerel Dayanışma Ağları
etk�nl�ğ� 10 Haz�ran’da gerçekleşt�. Etk�nl�kte Yurttaş
Dayanışma Ağı’ndan Soner Çalış, Açık Açık Derneğ�’nden
Doç. Dr. Itır Erhart ve Der�n Yoksulluk Ağı’ndan Hacer

Foggo konuşmacı olarak yer aldılar. Yerel dayanışma ağlarının �lkeler�n�n, amaçlarının, avantaj ve zorluklarının ele
alındığı ve bu oluşumların f�lantrop� ekos�stem�n� ve s�v�l toplumun geleceğ�n� nasıl şek�llend�recekler�n�n
konuşulduğu toplantıdan öne çıkan noktaların derlend�ğ� notlara buradan ulaşab�l�rs�n�z.

B�rl�kte Öğrenme Ekos�stem Buluşması’nda
Konuşmacı Olarak Yer Aldık

TÜSEV olarak, İmece ve Türk�ye Sosyal G�r�ş�mc�l�k
Ağı partnerl�ğ� ve ara stud�o kolaylaştırıcılığında 3
Haz�ran’da gerçekleşt�r�len ve sosyal fayda alanındak�
profesyoneller�n ve kurumların �ç�nde bulunduğumuz
süreçtek� yaklaşım ve öğren�mler�n� paylaşmak
amacıyla düzenlenen B�rl�kte Öğrenme Ekos�stem
Buluşması’na konuşmacı olarak katıldık. TÜSEV’�n
salgın dönem�nde s�v�l toplumun �ht�yaçlarına yönel�k

yürüttüğü çalışmalardan ed�nd�ğ� deney�mler� paylaştığı etk�nl�kte, pandem� sonrasında yen� öğrenme
yöntemler�nden eğ�t�m�n geleceğ�ne, değ�şen çalışma kültüründen dayanıklılık �ç�n �novasyon ve �ş b�rl�ğ�ne kadar çok
farklı konular gen�ş b�r katılımcı k�tles� tarafından tartışıldı. Toplantıyla �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

M�kro Proje Desteğ� Açıldı

Türk�ye Cumhur�yet� ve Avrupa B�rl�ğ� (AB) tarafından
desteklenen ve Türk�ye Avrupa Vakfı, Yaşama Da�r
Vakıf ve İkt�sad� Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen
AB İzleme Ağı Projes�, dezavantajlı gruplara �l�şk�n hak
temell� konular ve/veya AB üyel�ğ� üzer�nde çalışan
STK’ları sürece dah�l etmek amacıyla faal�yet
göster�yor. Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, çevre ve �kl�m ve
çocuk hakları alanlarında çalışan s�v�l toplum
kuruluşlarının �zleme kapas�teler�n� gel�şt�rmey�
hedefleyen program kapsamında AB okuryazarlığı
eğ�t�m� ve danışmanlığı �le sosyal etk� değerlend�rme
danışmanlığı destekler� ver�lecek. Son başvuru tar�h�
29 Haz�ran olan tekn�k destek programı hakkında

ayrıntılı b�lg� ve başvurmak �ç�n tıklayınız.

Funder Support Dur�ng the COVID-19 Pandem�c Raporu Yayımlandı

Center for Effect�ve Ph�lanthropy (CEP), Mayıs 2020’de ABD’dek� 172 kâr amacı
gütmeyen kuruluşun yönet�c�ler�yle yaptığı anket çalışmasının bulgularına
dayanarak hazırladığı Funder Support Dur�ng the COVID-19 Pandem�c (Fon
Sağlayıcıların COVID-19 Pandem�s� Sırasındak� Desteğ�) raporunu yayımladı.
Hang� kuruluşların en büyük zorluklarla karşılaştığını, fon sağlayıcılardan en
büyük beklent�ler�n neler olduğunu ve karşılaşılan tecrübeler�n kuruluş yapısına
göre farklılıklarına ışık tutan rapor, salgının etk�ler�n�n tüm STK’lar tarafından
h�ssed�ld�ğ�n� bel�rt�rken bu etk�y� en fazla h�ssedenler�n dezavantajlı kes�mlere
h�zmet sunan kuruluşlar olduğunu ortaya koyuyor. İng�l�zce d�l�nde yayımlanan
rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Bağışçılar Vakıfları - Ş�md� Onların
Zamanı Mı?

Küresel s�v�l toplumun öneml� b�r parçası olan
bağışçılar vakıfları (commun�ty foundat�ons), üyes�
oldukları yerel toplulukların refahına yönel�k
faal�yetler�yle f�lantrop� ekos�stem�nde öneml� b�r aktör
olarak yer alıyorlar. İç�nde bulundukları toplumlarda
zaman �çer�s�nde kazandıkları güven, yönet�mde ve
�craatlarında şeffaf olmalarına dayanıyor. COVID-19’un
yarattığı kr�z ortamında yürüttükler� �ht�yaç temell�
çalışmaların yanı sıra hak temell� faal�yetler� de
destekleyerek pandem�n�n etk�ler�n�n yalnızca
ekonom�k olmadığı farkındalığıyla hareket ed�yorlar.
European Commun�ty Foundat�on In�t�at�ve’�n (ECFI)

Eş Koord�natörü James Magowan, pandem� zamanında bağışçılar vakıflarının a�t oldukları topluluklara sağladığı
desteğ�n çok değerl� olduğunu ve yerel �ht�yaçları tesp�t etme ve çözümler üretmede çok esnek ve etk�l� olduklarını
�fade ed�yor. Magowan’ın pandem� zamanında bağışçılar vakıfları �le s�v�l toplumun roller�ne yönel�k
değerlend�rmeler�ne yer verd�ğ�m�z ayın yazısını okumak �ç�n tıklayınız.
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