
F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın
Yed�nc� Dönem� Tamamlandı

TÜSEV tarafından f�lantrop�n�n gel�ş�m�n� önemseyen
ve bu alandak� b�lg� ve becer�ler�n� b�r üst sev�yeye
taşımak �steyen s�v�l toplum kuruluşu çalışanlarına
yönel�k 2014 yılından bu yana yürütülen F�lantrop�
Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın yed�nc� dönem�
tamamlandı. 23 s�v�l toplum profesyonel�n�n katılımıyla
Ocak-Temmuz ayları arasında gerçekleşen altı eğ�t�m
modülünde Türk�ye’de ve dünyada f�lantrop�n�n
durumu ve geleceğ�, b�reysel bağışçılık, bağışçılarla
�let�ş�m ve d�j�tal kaynak gel�şt�rme kampanyacılığı,

bağışçılığı �lg�lend�ren yasal ve verg�sel düzenlemeler, �lkel� tems�l model�, h�be verme model� ve f�lantrop�, özel
sektör-s�v�l toplum �ş b�rl�ğ� ve yerel bağışçılık g�b� konular ele alındı. Program süres�nce katılımcılar b�rb�rler�nden
öğrenme ve deney�m paylaşımının yanı sıra alanda çalışan uzmanların paylaştıkları b�lg�lerden faydalanma fırsatı
buldular. F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı �le �lg�l� ayrıntılı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

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

TÜSEV’�n tekn�k desteğ� �le Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç B�rl�ğ� tarafından
13 Haz�ran 2019 tar�h�nde İzm�r’de �k�nc� kez düzenlenen Destekle Değ�şt�r’�n 12.
Ay güncelleme raporu yayımlandı. Etk�nl�ğe katılan Herkes �ç�n Tur�zm Derneğ�,
Konak Mültec� Derneğ� ve Man�sa Çölyak ve Organ�k Beslenme Derneğ�’n�n
etk�nl�kten sonrak� b�r yılda kaydett�kler� gel�şmeler� paylaştıkları rapora buradan
ulaşab�l�rs�n�z.

Grantmakers East Forum Başvuruları Açıldı

Avrupa Vakıflar Merkez� (European Foundat�on
Centre) altında faal�yet gösteren temat�k ağlardan b�r�
olan, Avrupa’da s�v�l toplumun ve f�lantrop�n�n
gel�ş�m�n� teşv�k eden Grantmakers East Forum (GEF),
bu yıl Ek�m ayında çevr�m�ç� olarak gerçekleşecek. 25.
kez düzenlenen forumun bu yılk� teması Embrac�ng
Complex�ty: Interconnectedness �n T�mes of Cr�s�s
(Karmaşıklığı Kucaklamak: Kr�z Zamanlarında B�rb�r�ne
Bağlı Olma) olarak bel�rlend�. “Yen� normal”�n s�v�l
toplumdak� anlamı, artan eş�ts�zl�kler karşısında
topluluk oluşturmanın önem� ve salgın g�b� kr�z

zamanlarında f�lantrop� ağlarının ve aktörler�n�n roller�n�n tartışılacağı forum �le �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

#G�v�ngTuesdayNow Etk� Raporu Yayımlandı

B�reyler�n ve s�v�l toplum kuruluşlarının b�r araya gelerek bağışçılığı ve gönüllülüğü
kutladığı ve teşv�k ett�ğ� #G�v�ngTuesday kampanyası, her yıl Aralık ayında
düzenlen�yor. Bu geleneğ�n yanı sıra, bu yıl �lk defa #G�v�ngTuesdayNow çağrısıyla
5 Mayıs Salı günü dünyanın çeş�tl� yerler�nde COVID-19’la mücadeleye destek
olmak amacıyla gerçekleşt� ve bağışlar toplanarak gönüllülük faal�yetler� yapıldı.
145’ten fazla ülken�n katıldığı ve 3 m�lyardan fazla Tw�tter etk�leş�m� alan
kampanyanın etk� raporunda dünyanın farklı ülkeler�nden yaratıcı kampanya
örnekler�ne de yer ver�l�yor. İng�l�zce d�l�nde yayımlanan rapora buradan
ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: F�lantrop� ve COVID-19 Sonrasında S�v�l Toplum – Geleceğe Da�r
Öneml� Sorular

Şüphes�z s�v�l toplum ve f�lantrop� COVID-19’un sosyal ve ekonom�k etk�ler�n�n en
çok h�ssed�ld�ğ� sektörler�n arasında yer alıyor. Salgına karşı alınan önlemler
f�z�ksel alanda yaşamsal faal�yetler gerçekleşt�ren s�v�l toplum kuruluşlarının
çalışmalarını sekteye uğratırken, pandem�n�n tet�kled�ğ� ekonom�k darboğaz
f�lantrop�ye c�dd� b�r kaynak sorunu olarak yansıyor. V�rüsün yayılma hızı, d�renc� ve
tedav�s�n�n henüz olmayışı g�b� faktörler yaşamın farklı alanlarından yükselen “artık
h�çb�rşey esk�s� g�b� olmayacak” ve “dönüşüm” söylemler�n� meşrulaştırıyor. Pek�,
“Olağan akışın bozulduğu bu dönem, toplumun ve ekonom�n�n �şley�şler�nde kökten
değ�ş�kl�klere m� yol açacak? Yoksa pandem� b�ter b�tmez her şey esk�s� g�b� m�
olacak?” Char�t�es A�d Foundat�on’ın (CAF) Pol�t�kalar D�rektörü Rhodr� Dav�es, bu
sorulara Ph�lanthropy and C�v�l Soc�ety after COVID-19 -  Key quest�ons for the
future başlıklı yazısında cevap arıyor. Dav�es’�n salgın sonrasında f�lantrop�n�n ve

s�v�l toplumun karşılaşab�leceğ� engeller�, fırsatları, �ş b�rl�ğ� olanaklarını ve yen� oluşumlara da�r soruları gündeme
get�rd�ğ� ve Türkçeye çev�rd�ğ�m�z yazıya buradan ulaşab�l�rs�n�z.

http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020716174836911
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748361091
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748361600
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748361780
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748361960
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748363636
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748364666
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748365959
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748367185
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748368691
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748369143
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748369474
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20207161748369761
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202071617483610047
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202071617483610335

