
Ayın Çev�r�s� Ser�s� Başladı

TÜSEV’�n f�lantrop� ve s�v�l toplum alanındak� güncel
konularda b�lg� kaynaklarının artırılması ve
yaygınlaştırılması amacıyla hayata geç�rd�ğ� Ayın
Çev�r�s� ser�s� 2021 yılı �t�barıyla başladı. Her ay
uluslararası b�r yayının Türkçeye kazandırılacağı
ser�n�n �lk�nde, or�j�nal� 28 N�san 2020 tar�h�nde
All�ance Magaz�ne’de yayımlanan, CIVICUS’tan Lysa
John’un, WINGS’den Benjam�n Bellegy’n�n ve
TechSoup’tan Chr�s Worman’ın COVID-19 dönem�nde
s�v�l toplum ve f�lantrop� altyapısı hakkındak�
değerlend�rmeler�n� �çeren Geleceğe Ne Kadar
Hazırız; COVID-19 Kr�z�nden Daha Güçlü Çıkab�l�r

M�y�z? başlıklı yazıya yer ver�ld�. Makalen�n çev�r�s�ne buradan, her ayın son haftasında yayımlanacak ser�dek�
makaleler�n tamamına buradan ulaşab�l�rs�n�z.

TÜSEV PEXforum 2021’e Katıldı

TÜSEV, üyes� olduğu ve Avrupa’dak� vakıfların ve
bağışçıların oluşturduğu ulusal ağları b�r araya get�ren
Donors and Foundat�ons Networks �n Europe (Dafne)
tarafından, Ar�adne �le b�rl�kte düzenlenen PEXforum
2021’e katıldı. 27-28 Ocak tar�hler�nde çevr�m �ç�
olarak gerçekleşen �k� günlük forumda Avrupa’da
f�lantrop�, f�lantrop� ekos�stem� �çer�s�ndek� kes�şen
gündemler ve f�lantrop�n�n geleceğ� üst başlıklarında
deney�m paylaşımında bulunuldu. 150’den fazla s�v�l
toplum profesyonel�n�n b�r araya geld�ğ� forum
hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Kültür �ç�n Alan Başvuruları Devam Ed�yor

Kültür �ç�n Alan destek programı 2021 dönem� başvuruları
devam ed�yor. Kültürel merkezler�n dışındak� üret�mler�
desteklemek ve teşv�k etmek amacıyla İzm�r, D�yarbakır,
Gaz�antep ve bu kentler�n komşu şeh�rler�ndek� k�ş�, kurum,
�n�s�yat�f ve s�v�l toplum kuruluşlarından görsel sanatlar,
kültürel m�ras, edeb�yat, s�nema, müz�k, çağdaş sanat,
performans, dans, t�yatro ve yen� medya sanatları
alanlarındak� başvurular kabul ed�lecek. Son başvuru tar�h�
25 Şubat olan program hakkında ayrıntılı b�lg� ve başvuru
formuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Demokras� ve İnsan Hakları �ç�n Avrupa Aracı H�be
Programı Başvuruları Devam Ed�yor

Demokras�n�n, hukukun üstünlüğünün, �nsan hakları ve temel
özgürlüklere saygının gel�şt�r�lmes� ve güçlend�r�lmes�n�
desteklemek amacıyla s�v�l toplum kuruluşlarına doğrudan
mal� destek veren Demokras� ve İnsan Hakları �ç�n Avrupa
Aracı (DİHAA) 2021 dönem� başvuruları devam ed�yor.
Program kapsamında STK’ların kadın ve çocuk hakları,
c�ns�yete dayalı/c�ns�yet temell� ş�ddetle mücadele, LGBTİ
hakları, ayrımcılıkla mücadele, azınlık hakları, d�n ve �nanç
özgürlüğü, ad�l yargılanma hakkı, cezasızlıkla mücadele,
�şkence ve kötü muameley� önleme, cezaevler�nde �nsan
hakları, �fade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü

alanlarındak� projeler� öncel�klend�r�lecek. Ön başvuruların son başvuru tar�h� 16 Mart olan h�be programının
detayları ve başvuru formuna ulaşmak �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: D�j�tal Ver� Teknoloj�ler�n�n
F�lantrop�n�n Geleceğ�ndek� Rolü: B�r İy� Örnek
Olarak Cand�d

COVID-19 salgını, s�v�l toplum ve f�lantrop� alanlarında
uzun zamandır var olan yerel aktörler�n �ht�yaçları �le
merkezdek� karar alıcıların öncel�kler� arasındak� der�n
uçurumu daha da bel�rg�nleşt�rd�. Kr�z ortamının
yarattığı baskılar b�r d�ğer yandan teknoloj�n�n etk�n ve
ver�ml� kullanımıyla bu uçurumun �k� yakasının
kapanab�leceğ�ne �l�şk�n gerçekç� yaklaşımları gün
ışığına çıkardı. Bu bağlama uygun olarak ayın
yazısını, en son d�j�tal ver� teknoloj�ler�n� kullanarak
üçüncü sektörün dünyadak� durumunu tak�p eden,

sorunlarını tahl�l ed�p, �ht�yaçlarını doğru kaynaklarla buluşturmaya gayret eden Cand�d’� tanıtmaya ayırdık. Cand�d’�n
Yerel Bağışçılık Rehber�’yle �lg�l� sorularımızı yöneltt�ğ�m�z Araştırma Yönet�c�s� Inga Ingulfsen’la kısa röportajımızı da
�çeren ayın yazısını okumak �ç�n tıklayınız.
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