
COVID-19 Salgınının Türk�ye’de Faal�yet Gösteren
STK’lara Etk�s�-II Anket�n�n Sonuçları Yayında

TÜSEV’�n, COVID-19 salgınının Türk�ye’de faal�yet
gösteren STK’ların çalışmalarını ne şek�lde etk�led�ğ�n�
anal�z etme amacıyla �lk�n� 10-15 N�san 2020
tar�hler�nde yürüttüğü anket�n �k�nc� aşamasının �lk
sonuçları yayımlandı. 11-19 Ağustos tar�hler� arasında
yürütülen ve 141 s�v�l toplum kuruluşunun yanıtladığı
anket�n sonuçları, farklı paydaşlara yönel�k olarak
tasarlanacak savunuculuk çalışmalarının
planlanmasında kullanılacak. Anket sonuçlarının yer
aldığı web s�tes�ne buradan, anket sonuç
raporuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Kültür Sanat Fonu 2020 Dönem� Başvuruları Devam Ed�yor

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı’nın, kültür sanat alanında faal�yet
gösteren STK’ların COVID-19 salgınının yarattığı şartlara uyum
sağlamak amacıyla Turkey Moza�k Foundat�on �ş b�rl�ğ� ve
İstanbul Kültür Sanat Vakfı ortaklığıyla hayata geç�rd�ğ� Kültür
Sanat Fonu’nun 2020 dönem� başvuruları devam ed�yor. Salgın
dönem�n�n koşullarına göre kurgulanan yen� etk�nl�kler�n,
alandak� profesyoneller�n salgın dönem�nde üret�m ve
paylaşımlarını sürdüreb�lmeler� �ç�n gerekl� araçlara er�ş�m�n,
uzun döneml� �ş b�rl�kler�n�n sağlanmasına yönel�k projeler�n
destekleneceğ� programın son başvuru tar�h� 25 Eylül. Ayrıntılı
b�lg� ve başvuru formu �ç�n tıklayınız.

S�v�l Toplum Değ�ş�m Programı Başvuruları Devam
Ed�yor

Avrupa ve Türk�ye’dek� s�v�l toplum kuruluşları �ç�n
tasarlanan ve Avrupa ve Türk�ye’den s�v�l toplum
kuruluşlarının ortak �ht�yaçlarına yönel�k kapas�te
gel�ş�m modeller� üretmey� amaçlayan S�v�l Toplum
Değ�ş�m Programı 2020 başvuruları açıldı. Program
aracılığıyla Avrupa ve Türk�ye’den STK’lar yen�
ortaklıklar kurab�lecek veya mevcut �ş b�rl�kler�n�
sürdürüleb�l�r kılab�lecekler. Yed� ay sürecek program
kapsamında, kuruluşların çevr�m�ç� ve mümkün olduğu
kadar f�z�ksel �ş b�rl�kler�ne ve hareketl�l�klere olanak

sağlanacak ve sürec�n desteklenmes� �ç�n b�r h�be desteğ� ver�lecek. Son başvuru tar�h� 5 Ek�m olan program
hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Ph�lanthropy and COVID-19 �n the F�rst Half of 2020 Raporu Yayımlandı

Center for D�saster Ph�lanthopy (CDP) ve Cand�d, Ph�lanthropy and COVID-19 �n the
F�rst Half of 2020 (2020’n�n İlk Yarısında F�lantrop� ve COVID-19) adlı raporu
yayımladı. Pandem�n�n etk�ler�yle mücadele amaçlı f�lantrop�k bağışları �nceleyen
raporun ele aldığı konular arasında ver�len h�be m�ktarı, en fazla h�be dağıtan
kuruluşlar, h�be veren kuruluşların kullandıkları faklı yöntemler ve yapılan bağışların
kırılgan gruplara dağılımı yer alıyor. COVID-19’un yol açtığı sorunların yalnızca
sağlıkla sınırlı kalmadığı, toplumsal ve ekonom�k sonuçlarıyla tüm dünyayı etk�leyen
karmaşık b�r �nsan� ac�l durum olduğunu bel�rten ve İng�l�zce d�l�nde yayımlanan
rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: COVID-19 Salgınının Türk�ye’de Faal�yet Gösteren S�v�l Toplum
Kuruluşlarına Etk�s� Anket� 2. Faz Değerlend�rmeler�

Türk�ye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), ağustos ayında “COVID-19 Salgınının
Türk�ye’de Faal�yet Gösteren S�v�l Toplum Kuruluşlarına Etk�s� Anket�”n�n �k�nc�
fazını yürüttü. Ankete katılan 141 kuruluşun yanıtları, s�v�l toplumun pandem�n�n
başlangıcından bu yana geçen altı ayda yen� düzene nasıl adapte olduğu, ne tür
zorluklarla yüzleşt�ğ� ve hang� �ht�yaçlarının bel�rg�nleşt�ğ�yle �lg�l� yen� ver�ler
sundu. 1. anketten farklı olarak 2. anket farklı sorular �çerd� ve yen� anal�z
yöntemler�yle daha detaylı bulguların ortaya çıkmasına katkıda bulundu. İk�nc�
ankette sorulan yen� soruların katkılarını ve farklı bulguları değerlend�rd�ğ�m�z ayın
yazısını okumak �ç�n tıklayınız.
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