
İlk Çevr�m İç� Destekle Değ�şt�r 27 Mayıs’ta!

TÜSEV’�n dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla uygulanan G�v�ng C�rcle
model�nden The Fund�ng Network’ün tekn�k desteğ�yle kültürel �ht�yaçlara ve
eğ�l�mlere göre adapte ederek 2014 yılında uygulamaya başladığı altıncı Destekle
Değ�şt�r etk�nl�ğ� 27 Mayıs Perşembe günü çevr�m �ç� ortamda düzenlenecek.
Toplumsal değ�ş�me önem veren b�reyler�n fon kaynaklarına er�ş�m� kısıtlı s�v�l
toplum kuruluşlarıyla b�r araya gelerek sosyal değ�ş�m yaratan projeler� tanıma
fırsatı yakalayacakları Destekle Değ�şt�r’le �lg�l� detaylı b�lg�
�ç�n tıklayınız. Etk�nl�kle �lg�l� gel�şmeler� www.deg�s�m�c�nbag�s.org adres�nden ya
da sosyal medya hesaplarımızdan tak�p edeb�l�rs�n�z.

TÜSEV, CAF Internat�onal Fun Day at Work’ü Kutladı

1 N�san günü Char�t�es A�d Foundat�on’ın (CAF) dünyanın çeş�tl� yerler�ndek�
tems�lc�l�kler� ve paydaşlarıyla düzenled�ğ� “CAF Internat�onal Fun Day at
Work”ü (CAF Uluslararası İşyer�nde Eğlence Günü) TÜSEV de kutladı. CAF
Amer�ka’nın genel organ�zasyonunu üstlend�ğ� ve her paydaşın kend�
ülkes�ndek� salgın şartlarını gözeterek hazırladığı eğlencel� ve moral artırıcı
etk�nl�kler, pandem�n�n dönüştürdüğü çalışma koşullarında tüm çalışanların �y�
olma hal�n� korumayı ve çalışanlar arasındak� �l�şk�ler� güçlend�rmey� hedefled�.
TÜSEV ek�b�, gerçekleşt�rd�ğ� çevr�m �ç� oyunlarla bu anlamlı günün b�r parçası
oldu.

Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Fonu Başvuruları Devam
Ed�yor

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı’nın Turkey Moza�k
Foundat�on �ş b�rl�ğ�yle ve b�reysel ve kurumsal
bağışçıların desteğ�yle hayata geç�rd�ğ� Toplumsal
C�ns�yet Eş�tl�ğ� Fonu 2021 başvuruları devam ed�yor.
Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında çalışan s�v�l toplum
kuruluşlarının yen�l�kç� projeler�n�, kurumsal
gel�ş�mler�n�, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını
desteklemek amacıyla yürütülen programın son
başvuru tar�h� 4 Mayıs. Ayrıntılı b�lg� ve başvuru formu
�ç�n tıklayınız.

Char�table Crowdfund�ng: Who G�ves, to What, and Why? Adlı Rapor
Yayımlandı

Ind�ana Ün�vers�tes� L�lly Fam�ly School of Ph�lanthropy tarafından Char�table
Crowdfund�ng: Who G�ves, to What, and Why? (Hayırsever K�tlesel Fonlama:
K�m, Neye ve Neden Bağış Yapıyor?) adlı rapor yayımlandı. Eylül 2020’de 1535
yet�şk�n arasında yürütülen araştırmanın sonuçlarına dayanan rapor, k�tlesel
fonlama veya sosyal medya üzer�nden bağış yapanların prof�l�n� �ncel�yor ve bu
bağışların daha genel f�lantrop� bağlamında nerede konumlandığını ele alıyor.
Rapor, COVID-19 pandem�s�n�n yarattığı durumu da göz önünde bulundurarak
teknoloj�n�n f�lantrop�de çok daha merkez� b�r rol oynayacağını ve k�tlesel
fonlamanın f�lantrop� ekos�stem�ndek� yer�n�n g�derek büyüyeceğ�n� öngörüyor.
İng�l�zce d�l�nde yayımlanan rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: F�lantrop� Alanında Tak�p
Edeb�leceğ�n�z 20 Tw�tter Hesabı

Dünyanın farklı yerler�nde faal�yet gösterseler ve farklı
çalışma alanlarına sah�p olsalar da, f�lantrop�
ekos�stem�ndek� b�reysel ve kurumsal aktörler alanın
gel�şmes�ne ve güçlenmes�ne katkı sağlayan değerl�
çalışmalar yürütüyorlar. Günümüzde bu çalışmaların
kolayca tak�p ed�leb�leceğ� mecralardan b�r� de sosyal
medya şüphes�z. Ayın yazısında, rapor, blog yazısı
veya röportaj formatında oluşturdukları İng�l�zce
d�l�ndek� �çer�kler�n yanı sıra alana da�r gözlemler�yle
f�lantrop�ye öneml� katkılar sunan aktörler�n Tw�tter
hesaplarından b�r seçk� oluşturduk.

Yazıyı buradan okuyab�l�rs�n�z.
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