
#PaylaşmaGünü Tanıtım Toplantısı Gerçekleşt�

B�reyler�n, a�leler�n, s�v�l toplum kuruluşlarının, toplum
l�derler�n�n, özel sektörün, öğrenc�ler�n ve daha pek çok
paydaşın b�r araya gelerek yılda b�r gün bağışçılığı ve
gönüllülüğü kutladığı ve teşv�k ett�ğ� kolekt�f b�r
bağışçılık kampanyası olan #PaylaşmaGünü tanıtım
toplantısı 21 Ek�m günü çevr�m�ç� ortamda gerçekleşt�.
1 Aralık 2020’de Türk�ye’de �lk kez uygulanacak olan
ve ülke l�derl�ğ�n� TÜSEV’�n yürüttüğü kampanya,
herkes�n katılımına açık b�r hareket olma özell�ğ�
taşıyor. #PaylaşmaGünü �le �lg�l� ayrıntılı
b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Destekle Değ�şt�r İstanbul Projeler� Ne Aşamada?

TÜSEV’�n tekn�k desteğ�yle S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı tarafından 16 Ek�m
2019 tar�h�nde İstanbul’da düzenlenen Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ�n�n ara
dönem raporu yayımlandı. Etk�nl�kte projeler�n� sunarak toplumsal değ�ş�me
katkı sağlamak �steyen b�reylerle b�r araya gelme fırsatı yakalayan B�l�m
Kahramanları Derneğ�, İstanbul Koruyucu A�le Derneğ� ve Sağlıkta Genç
Yaklaşımlar Derneğ�’n�n kaydett�kler� gel�şmeler� paylaştıkları raporu okumak
�ç�n tıklayınız.

Değ�ş�m �ç�n Bağış Ek�b� Soc�al Value Matters 2020
Konferansına Katıldı

TÜSEV Değ�ş�m �ç�n Bağış ek�b�, Canada Soc�al Value
tarafından 28 Eylül-2 Ek�m tar�hler�nde çevr�m�ç�
ortamda gerçekleşen Soc�al Value Matters
konferansına katıldı. Dünyanın farklı yerler�nden 90’ın
üzer�nde konuşmacının yer aldığı konferans
kapsamında sosyal değer kavramı ölçüm, yönet�m, �y�
olma hal�, �kl�m değ�ş�kl�ğ�, Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amaçları, ekonom�k kalkınma ve COVID-19 salgını
sırasındak� durumu g�b� noktalardan değerlend�r�ld� ve
tartışmaya açıldı. Konferans �le �lg�l� ayrıntılı

b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

1 Aralık Gençl�k Fonu Başvuruları Devam Ed�yor

Türk�ye A�le Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAPV)
yürüttüğü ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� bağlamında
gençler�n üreme sağlığı h�zmetler�ne er�ş�m�n� ve sah�p
oldukları haklara da�r farkındalığı artıran çalışmaları
destekleyen 1 Aralık Gençl�k Fonu başvuruları devam
ed�yor. Proje başına en fazla 5000TL katkı sağlanacak
fon kapsamında gençl�k örgütler�n�n ve gruplarının
üreme sağlığı, c�nsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ� �le �l�şk�l� b�r çerçevede “güvenl� c�nsell�k”
temalı proje ve etk�nl�kler� desteklenecek. Son başvuru
tar�h� 30 Ek�m olan program hakkında ayrıntılı b�lg� ve
başvuru formu �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Gün #PaylaşmaGünü!

Uluslararası b�r kolekt�f bağışçılık kampanyası olan
#G�v�ngTuesday, #PaylaşmaGünü adıyla bu yıldan
�t�baren Türk�ye’de de uygulanmaya başlıyor. Çok
sayıda paydaşın b�r araya gelerek bağışçılığı ve
gönüllülüğü kutladığı b�r kampanya olmayı amaçlayan
#PaylaşmaGünü’nün temel özell�kler�n�, Türk�ye
bağlamındak� rolünü, kampanyanın b�r parçası olmayı
ve �lham veren örnekler� Değ�ş�m �ç�n Bağış Proje
Uzmanı Aslı Altınışık ayın yazısında �nceled�. Yazının
tamamını okumak �ç�n tıklayınız.
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