
#PaylaşmaGünü 1 Aralık’ta Türkiye’de İlk Defa
Kutlandı

TÜSEV’in ülke koordinatörlüğünü üstlendiği küresel
#GivingTuesday hareketinin Türkiye uygulaması olan
#PaylaşmaGünü, 1 Aralık tarihinde Türkiye’de ilk kez
düzenlendi. Bağışçılığın ve gönüllülüğün kutlandığı ve
teşvik edildiği kampanyaya sivil toplum kuruluşları,
şirketler, bireyler, okullar, yerel yönetimler ve

kulüplerden oluşan 100’e yakın paydaş dahil oldu. Nakdi bağışların yanı sıra farklı alanlarda gönüllülük
faaliyetlerinin düzenlendiği ve uzmanlık paylaşımının sağlandığı #PaylaşmaGünü’nün etki ve değerlendirme
raporunun önümüzdeki günlerde paylaşılması planlanıyor. #PaylaşmaGünü hakkında ayrıntılı bilgi
için tıklayınız. 

İklim için Filantropi Koalisyonu Kuruldu

TÜSEV’in de üyeleri arasında yer aldığı Donors and
Foundations Networks in Europe (DAFNE), farklı
vakıfların destekleriyle İklim için Filantropi
Koalisyonu’nu oluşturdu. İklim üzerine çalışan
platformları, ağları ve vakıfları bir araya getiren
Koalisyon, farklı paydaşların tecrübelerini ve
uzmanlıklarını paylaşmalarına olanak tanıyacak.
Koalisyonun çatısı altında yürütülen haritalandırma
çalışması, Avrupa’da faaliyet gösteren ve sosyal adalet
için iklim çalışmalarını hibe yoluyla destekleyen
kuruluşları inceliyor. İngilizce dilindeki haritalandırma

çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Blueprint 2021 Raporu Yayımlandı

Stanford University Center on Philanthropy and Civil Society'de Kıdemli
Araştırmacı olan Lucy Bernholz'un her yıl hazırladığı Philanthropy and Digital
Civil Society: Blueprint 2021 (Filantropi ve Dijital Sivil Toplum: Kılavuz 2021)
raporu yayımlandı. 2020'deki gelişmelerin sivil toplumdaki eşitsizlikleri ve
kırılganlıkları ortaya çıkardığını ve gelecek yıldan itibaren filantropi
ekosistemindeki aktörlerin uygulamalarını ve alışkanlıklarını değiştirmeye
başlayacağını ifade eden rapor, 2021 yılında filantropi alanında gerçekleşmesi
öngörülenleri ortaya koyuyor. İngilizce dilindeki raporun
tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Imagine Philanthropy for Europe Raporu Yayımlandı

European Cultural Foundation ve Allianz Kulturstiftung for Europe, Imagine
Philanthropy for Europe (Avrupa’da Filantropiyi Hayal Etmek) adlı raporu
yayımladı. Literatür taramasının yanı sıra, kültürel aktivistler, politika belirleyiciler
ve önde gelen filantropi kuruluşlarından uzmanlarla yapılan 20 görüşmeye
dayanan rapor, COVID-19 salgınının belirginleştirdiği politik kriz ortamında
Avrupa ülkeleri arasında entegre edilmiş bir filantropi gündeminin ve hedeflerinin
oluşturulmasının önemine dikkat çekiyor ve bunların gerçekleştirilmesi için
öneriler sunuyor. İngilizce dilinde yayımlanan raporun
tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Ayın Yazısı: İlk #PaylaşmaGünü’nün Ardından

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın koordinatörlüğünde
1 Aralık Salı günü Türkiye’de ilk defa gerçekleşen
#PaylaşmaGünü kampanyası beklentileri aşarak,
ülkemizde bağışçılığın, gönüllülüğün, yardımlaşma
ve dayanışmanın kutlandığı gün olarak zengin bir
paydaş kitlesince sahiplenildi. 100’e yakın paydaş
kampanyaya kayıt olarak destek verdi. Kurumlar,
kuruluşlar, şirketler ve bireylerden oluşan çok daha
büyük bir grup, sosyal medya paylaşımlarıyla
#PaylaşmaGünü’nün görünürlüğünü artırdı, tanınan

iyilik hareketleri arasında yerini almasını sağladı. Bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığımız ve teşvik ettiğimiz bu
özel gününün hazırlık aşamasını ve sonuçlarını Değişim için Bağış Proje Koordinatörü Onur Sazak ve Proje
Uzmanı Aslı Altınışık bu ayın yazısında kaleme aldı. Yazının tamamını okumak için tıklayınız.
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