
TÜSEV #G�v�ngTuesday Küresel Z�rves�’ne Katıldı

TÜSEV, 4 -6 Ağustos tar�hler� arasında çevr�m �ç�
ortamda gerçekleşt�r�len G�v�ng Tuesday Global
Summ�t’e katıldı. Toplantıda, bu yıl 1 Aralık’ta
Türk�ye’de de #PaylaşmaGünü adıyla TÜSEV’�n
l�derl�ğ�nde �lk defa gerçekleşt�r�lecek olan, bağışçılığın
kutlanacağı ve teşv�k ed�leceğ� küresel
#G�v�ngTuesday kampanyasının hazırlık aşamaları
konuşuldu, �y� örnekler ve başarılı yöntemler
paylaşıldı. Toplantıya #G�v�ngTuesday’� ülkeler�nde
uygulayan 60’ın üzer�nde ülke l�der� ve bölgesel l�der
katıldı. Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Başvuruları
Devam Ed�yor

İnsan haklarını �lerletmeye �mkân sunan, kadınların ve
kız çocuklarının karar alma süreçler�ne katılımını
artırab�lecekler� ortamlar sunan ve sosyal
kutuplaşmaya karşı çoğulcu b�r s�v�l toplumu
güçlend�ren çalışmaları destekleyen İsveç İstanbul
Başkonsolosluğu’nun 2020 dönem� h�be başvuruları
devam ed�yor. Farklı sektörler arasında �ş b�rl�ğ�n�
teşv�k eden ve Türk�ye’n�n farklı bölgeler�nde faal�yet
gösteren projelere önem veren programın son başvuru
tar�h� 21 Eylül. Ayrıntılı b�lg� ve başvuru �ç�n tıklayınız.

Steptember 1 Eylül’de Başlayacak

Uluslararası b�r bağış kampanyası olan Steptember, Cerebral Palsy’l� çocukların
özel eğ�t�m, h�droterap� ve f�zyoterap� masraflarına destek olmak �ç�n bağış
toplanmasına ve farkındalık yaratılmasına katkı sağlıyor. Türk�ye tems�lc�l�ğ�n�
Türk�ye Spast�k Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türk�ye'n�n yürüttüğü kampanya bu
yıl 1 Eylül’de başlayacak, 28 Eylül’de son bulacak, fakat katılımcılar 31 Ek�m gece
yarısına kadar bağış toplamaya devam edeb�lecekler. Steptember kapsamında en
fazla dörder k�ş�l�k takımlar hal�nde, günde 10.000 adım atacak katılımcılar sosyal
çevreler�n� harekete geç�rerek takımları adına bağış toplayacaklar. Steptember
Türk�ye �le �lg�l� detaylı b�lg� almak ve ön kayıt yaptırmak �ç�n tıklayınız. Ayrıca,
Türk�ye Spast�k Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türk�ye Genel D�rektörü N�gar

Evg�n’�n Steptember’ı anlattığı Ayın Yazısı’nı bu l�nk üzer�nden okuyab�l�rs�n�z.

Ph�lanthropy for a Safe, Healthy and Just World Raporu Yayımlandı

Amer�ka’dak� s�v�l sektörün daha etk�l� faal�yet göstereb�lmes� �ç�n ver� toplayan ve
sunan Cand�d, Ph�lanthropy for a Safe, Healthy and Just World (Güvenl�, Sağlıklı ve
Ad�l b�r Dünya �ç�n F�lantrop�) adlı raporu yayımladı. Dünyanın farklı yerler�nden 823
kuruluşun katıldığı anket�n sonuçlarına dayanarak yazılan rapor, s�v�l toplum
kuruluşlarının barışın tes�s ed�lmes�ne da�r projeler� desteklerken hang�
mot�vasyonlarla hareket ett�kler�n� �ncel�yor ve bu alandak� projelere daha gen�ş
katılımı sağlamak �ç�n somut öner�ler sunuyor. İng�l�zce d�l�nde yayımlanan raporun
tamamına buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m
Programı 2020 Mezunlarına Sorduk

TÜSEV’�n Türk�ye’de bağışçılığın gel�şmes� ve
yaygınlaşması konusunda çalışan s�v�l toplum
profesyoneller�n�n gel�ş�m�ne katkıda bulunmak amacıyla
2014 yılından bu yana yürüttüğü F�lantrop�
Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın yed�nc� dönem�
Temmuz 2020’de tamamlandı. Ayın yazısında eğ�t�m
programında öğren�len teor�k b�lg�ler �le saha tecrübeler�
arasındak� �l�şk�y�, f�lantrop�n�n güncel durumunu ve
geleceğe da�r öngörüler� ve salgın zamanında ve
sonrasında s�v�l toplumun g�d�şatına da�r yorumları

F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın yed�nc� dönem mezunlarından d�nled�k. Yazının
tamamına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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