
#PaylaşmaGünü 1 Aralık’ta
Gerçekleşecek

B�reyler�n, a�leler�n, s�v�l toplum
kuruluşlarının, kanaat 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 1 Aralık’ta

Türk�ye’de �lk kez uygulanacak. TÜSEV’�n ülke koord�natörlüğünü yürüttüğü ve herkes�n katılımına açık b�r hareket
olma özell�ğ� taşıyan kampanyanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ed�yor. #PaylaşmaGünü �le �lg�l� ayrıntılı b�lg�ye ve
katılım formuna ulaşmak �ç�n tıklayınız.

MATRA ve İnsan Hakları Programlarına Başvurular Devam
Ed�yor

Hollanda Krallığı Büyükelç�l�ğ� ve Başkonsolosluğu’nun MATRA
ve İnsan Hakları programlarına başvurular devam ed�yor.
MATRA kapsamında hukuk ve mevzuat, yönet�m ve kamusal
düzen, �nsan hakları ve azınlıklar, ve bağımsız medya
alanlarındak� projeler öncel�klend�r�l�rken; İnsan Hakları
programı kapsamında LGBTİ b�reyler, kadınlar ve kız çocukları
�ç�n eş�t haklar, �fade, d�n ve �nanç özgürlüğü, ve �nsan hakları
savunucularının desteklenmes� alanlarındak� projelere öncel�k
ver�lecek. Yerel STK’ların, kâr amacı gütmeyen eğ�t�m
kurumlarının ve beled�yeler�n başvurab�leceğ� programlara son

başvuru tar�h� 15 Ocak 2021. Ayrıntılı b�lg� ve başvuru formuna ulaşmak �ç�n tıklayınız.

Global Ph�lanthropy Tracker 2020 Raporu Yayımlandı

Ind�ana Ün�vers�tes� L�lly Fam�ly School of Ph�lanthropy, Global Ph�lanthropy
Tracker 2020’y� (Küresel F�lantrop� İzley�c�s�) yayımladı. Sınırlar ötes� yapılan
bağışların dünya genel�ndek� büyüklüğünü ölçen rapor, b�reysel ve kurumsal
bağışçıların kullandıkları yöntemler�n çeş�tl�l�ğ�n� de �ncel�yor. Raporda, farklı
paydaşlar arasında kurulan �ş b�rl�kler� ve altyapısal düzenlemeler�n sınırlar ötes�
bağışçılığa etk�s� ele alınırken, sınırlar ötes� bağışçılığın yaklaşık son y�rm� yıl
�çer�s�nde öneml� derecede arttığının altı ç�z�l�yor. Türk�ye’den de ver�ler�n yer
aldığı İng�l�zce d�l�nde yayımlanan rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

WINGS Forum Z�rves� Açılış Toplantısı 24 Kasım’da
Düzenlenecek

TÜSEV’�n de üyes� olduğu Worldw�de In�t�at�ves for Grantmaker
Support (WINGS), herkes�n katılımına açık ve ücrets�z olan
Power and the Role of Ph�lanthropy (F�lantrop�n�n Gücü ve
Rolü) başlıklı toplantısını çevr�m�ç� ortamda gerçekleşt�recek.
COVID-19 salgınıyla b�rl�kte �y�ce bel�rg�nleşen güç eş�ts�zl�kler�
karşısında f�lantrop�n�n üstleneb�leceğ� roller�n tartışılacağı
panelde, güç dengeler�n�n sektörü hang� şek�llerde
etk�leyeb�leceğ� ele alınacak. İng�l�zce d�l�nde gerçekleşecek ve
24 Kasım Salı günü Türk�ye saat�yle 16:00’da başlayacak
toplantı hakkında ayrıntılı b�lg� ve kayıt olmak �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Afet Platformu ve Paydaşlar
Arası İş B�rl�kler�

Bu yıl yaşanan Elazığ ve İzm�r depremler�,
doğal afetler�n ardından yapılan ac�l
yardımların ve �nsan� müdahaleler�n önem�n�
b�r kez daha ortaya koydu. Kurtarma,
barınma, gıda ve tıbb� yardımların yanı sıra
uzun vadede gerçekleşen yen�den �nşa ve
rehab�l�tasyon g�b� çalışmaların etk�l� olması
�ç�n malzeme ve ek�pman tedar�k� kadar, bu
kaynakların koord�nel� b�r şek�lde
kullanılmaları da büyük b�r fark yaratıyor. Bu
şartlar ve �ht�yaçların farkındalığıyla kurulan
Afet Platformu (esk� adıyla STK Afet
Platformu), 2020’n�n Ocak ve Ek�m aylarında

meydana gelen depremlerde akt�f rol aldı ve gelen her türlü desteğ�n koord�nel� b�r şek�lde �lg�l� k�tlelere
ulaştırılmasına destek oldu. Farklı paydaşları b�r araya get�rmen�n yanı sıra, b�reysel ve kurumsal bağışçıları
harekete geç�rerek afetlere müdahalede etk�l� b�r rol oynayan ve başarılı b�r �ş b�rl�ğ� örneğ� teşk�l eden Afet
Platformu’nu, dönem sözcüsü H. Serhan Süzer’den d�nled�k. Ayın yazısının tamamına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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