
S�v�l Hareket: 2021 ve Ötes� D�j�tal Forumu
Başvuruları Devam Ed�yor

Değ�ş�m�n doğasını ve trendler�n yönünü kavramak,
dünyada sesler� ya da eylemler�yle değ�ş�m sahasını
gen�şleten akt�v�stlerle f�k�r alışver�ş�nde bulunmak,
�lham veren h�kayeler� d�nlemek ve 2021’�n ötes� �ç�n
hazırlanmak hedefler�yle S�v�l Düşün’ün düzenled�ğ� ve
3-5 Mayıs tar�hler�nde gerçekleşecek S�v�l Hareket:
2021 ve Ötes� D�j�tal Forumu’na başvurular devam
ed�yor. İng�l�zce-Türkçe ve �şaret d�l� çev�r�s�n�n
yapılacağı ve akt�v�stler ve s�v�l toplum kuruluşu
tems�lc�ler�n�n başvurularının değerlend�r�leceğ�

Forum’a yapılan başvurular arasında hak temell� çalışma yürütenler, �lk başvuran olanlar ve daha önce Avrupa B�rl�ğ�
S�v�l Düşün Programı etk�nl�kler�nde bulunmamış olanlar öncel�klend�r�lecek. Son başvuru tar�h� 1 N�san olan Forum
hakkında ayrıntılı b�lg� ve başvuru formuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Çevresel Sürdürüleb�l�rl�k Alanında D�j�tal Dönüşüm
Fonu Başvuruları Devam Ed�yor

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı’nın çevresel
sürdürüleb�l�rl�k alanında çalışan s�v�l toplum
kuruluşlarının d�j�tal dönüşümünü desteklemek
amacıyla European Bank for Reconstruct�on and
Development (EBRD) ve Turkey Moza�k Foundat�on �ş
b�rl�ğ�yle, b�reysel ve kurumsal bağışçıların desteğ�yle
hayata geç�rd�ğ� Çevresel Sürdürüleb�l�rl�k Alanında
D�j�tal Dönüşüm Fonu �ç�n başvurular devam ed�yor.
Başvuru aşamasında kurumsal ver�ml�l�k, paydaşlarla
�let�ş�m ve gel�r get�rme potans�yel� olan ürün/h�zmet
gel�şt�rme kategor�ler�nden en az b�r�n� kapsayan
f�k�rler�n öner�lmes� gereken fonun son başvuru tar�h� 22
Mart olarak bel�rlend�. Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Mama Cash 2021 H�be Programı Başvuruları Devam
Ed�yor

Fem�n�st ve kadın hakları odaklı çalışan, kadınlar, kız
çocukları ve translar tarafından yönet�len kuruluş ve
�n�s�yat�fler� destekleyen Mama Cash’�n 2021 dönem�
h�be başvuruları devam ed�yor. Program kapsamında
kadınlar, kız çocukları ve transların haklarının
savunuculuğunu yapan kuruluş ve �n�s�yat�flere h�be
desteğ� sağlanacak. Son başvuru tar�h� 31 Mart olan
program hakkında ayrıntılı b�lg� ve başvuru
formuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ph�lanthropy and COVID-19 �n 2020 Raporu Yayımlandı

Araştırmasını Cand�d ve Center for D�saster Ph�lanthropy’n�n b�rl�kte yürüttüğü
Ph�lanthropy and COVID-19 �n 2020: Measur�ng one year of g�v�ng (2020’de
F�lantrop� ve COVID-19: B�r yıldak� bağışçılığı ölçmek) adlı rapor yayımlandı.
Küresel çaptak� sağlık kr�z�n�n bağışçılık ve f�lantrop� üzer�ndek� etk�s�n� �nceleyen
rapor, salgına karşı önlemler�n alındığı ger�de bıraktığımız b�r yıl �çer�s�nde h�be
veren kurumların stratej�ler�n� ve eğ�l�mler�n� ver�lerle örneklend�r�yor. Salgınla
mücadele �ç�n dünya çapında 20 m�lyar doların üzer�nde bağış yapıldığını ortaya
koyan İng�l�zce d�l�ndek� raporu okumak �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Nasıl “Daha Güçlü Vakıf” Olunur?

Savaş, göç, �kl�m kr�z�, doğal kaynakların tükenmes� ve
toplumsal sorunların �vme kazandırdığı “dönüşüm”
Koronav�rüs’ün yayılmasıyla kaçınılmaz hale geld�.
Tecr�t altında çalışma koşulları, önce kurum ve
b�reyler�n teknoloj�k dönüşüme uyum sağlamalarını
zorunlu kıldı. Salgının ekonom�k ve sosyal yan
etk�ler�n�n bel�rg�nleşmes�yle dönüşüm sadece kısa
vadel� b�r uyum takt�ğ� olmaktan çıktı. Bugün dönüşüm,
pandem�n�n de dolaylı nedenler� arasında kabul ed�len
küresel sorunların çözümü �ç�n gerekl�, uzun vadel� b�r
felsefe olarak ele alınıyor. Bu kavramın öneml� b�r

b�leşen�n�n kaynak yönet�m� olduğu varsayımı, f�lantrop�k kuruluşların—özell�kle h�be ve fon veren vakıfların—
pandem�den çıkardıkları dersler ışığında çalışmalarını nasıl yen�den şek�llend�rd�kler� sorusunu da beraber�nde
get�r�yor. Bu ayın yazısında yer verd�ğ�m�z B�rleş�k Krallık merkezl� Assoc�at�on of Char�table Foundat�ons’ın (ACF)
“Daha Güçlü Vakıflar” çalışması bu soruya �lg�nç ve �lham veren yanıtlar sunuyor. Ayın yazısını okumak
�ç�n tıklayınız.
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