Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın 8.
Dönemi Başladı
TÜSEV'in, Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve
yaygınlaşmasına yönelik çalışan sivil toplum
profesyonellerinin gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın sekizinci dönemi 19 Ocak’ta başladı.
Eğitimin 1. modülünde, programa katılan 24 sivil
toplum profesyoneli birbirleriyle tanıştı; TÜSEV’in
çalışma alanları ile Değişim için Bağış projesine dair
bilgi edindi; ﬁlantropinin temel kavramları ile
aktörlerini tanıma fırsatı buldu. Programla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir 2021 Etkinliği için Hazırlıklar
Başladı
Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon
kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşlarıyla
bir araya gelerek sosyal değişim yaratan projeleri
tanıma fırsatı bulduğu Destekle Değiştir’in COVID-19
salgını nedeniyle 2020’de ertelenen etkinliğinin bu
yıl yapılması için çalışmalara başlandı. Pandemi
şartlarından ötürü 2021 yılında çevrimiçi yapılacak
etkinliğin Uygulama Komitesi toplantısı 15 Ocak’ta
geçekleşti. Toplantıda etkinliğin çevrimiçi ortama
uyarlanma süreciyle ilgili ﬁkir alışverişinde bulunuldu ve etkinliğe dair diğer detayları görüşüldü. Destekle
Değiştir modeli ve TÜSEV’in 2014-2019 yılları arasında düzenlediği ve teknik destek verdiği etkinliklerle ilgili
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı Başvuruları Devam Ediyor
Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif
katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı’nın, STK’ların eğitim alanındaki
projelerini destekleyeceği 2021 hibe programı başvuruları devam ediyor.
Kaliteli eğitimin desteklenmesi, eğitime erişimin ve devamın sağlanması, ve
hak temelli yaygın eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla sivil toplum
kuruluşlarından gelecek başvuruların değerlendirileceği programın son
başvuru tarihi 10 Şubat. Detaylar ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Giving Civil Society the Right Response Raporu Yayımlandı
Charities Aid Foundation (CAF), Giving Civil Society the Right Response (Sivil
Topluma Doğru Karşılığı Vermek) adlı raporu yayımladı. Rapor, COVID-19’un
şekillendirdiği şartlar altında, ﬁlantropiyi, bağışçılığı ve sivil toplumu desteklemek
için farklı ülkelerdeki hükümetlerin aldığı kararları inceliyor ve öneriler sunuyor.
Sivil toplum kuruluşları için teşvik paketleri ve vergi indirimleri gibi olumlu
gelişmelerin yanı sıra, sınırlar ötesi bağışçılığa getirilen kısıtlamalar ve sivil alan
üzerinde oluşturulan baskılar gibi olumsuz gelişmelerin de incelendiği İngilizce
dilinde yayımlanan raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Pandemi ve Hibe Veren Kuruluşlar: 2020
Değerlendirmeleri, 2021 Beklentileri
Yaşamın diğer bütün alanları gibi sivil toplumu da
içine alan pandemi-temelli sosyal ve ekonomik
zorlukların 2020’yle birlikte geride kaldığını
söylemek için henüz çok erken. Aksine, COVID-19’un
yarattığı ekonomik sorunların ve yasal
düzenlemelerin 2021’de sivil toplumun
omuzlarındaki yükü daha da artıracağına dair bazı
işaretler fark ediliyor. Geçtiğimiz yıl, TÜSEV’in
düzenlediği Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu
toplantılarında grup üyeleri, salgının Türkiye’yi etkisi altına almaya başlamasıyla içinde bulundukları şartları ve
orta vadeli stratejilerini tartışmış, geleceğe dair öngörülerini paylaşmışlardı. 2021 yılının ilk ayın yazısı için
çalışma grubu üyelerimizle yeniden temasa geçtik ve 2020’ye dair değerlendirmelerinin yanı sıra 2021
projeksiyonlarını sorduk. Çalışmamıza katılan Ali İsmail Korkmaz Eğitim Vakfı, Ashoka, Hafıza Merkezi, Sabancı
Vakfı ve Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın temsilcilerinin görüşlerini derlediğimiz Ocak ayının
yazısını buradan okuyabilirsiniz.

