
Destekle Değ�şt�r İlk Kez Çevr�m İç� Düzenlenecek

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 Destekle Değ�şt�r’�n altıncı
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 değ�ş�m yaratan
projeler� tanıma fırsatı yakalayacakları Destekle

Değ�şt�r’le �lg�l� detaylı b�lg� �ç�n buraya, 27 Mayıs’ta gerçekleşecek etk�nl�kle �lg�l� ayrıntılı b�lg� �ç�n buraya tıklayınız.

Uluslararası Kültürel Çeş�tl�l�k Fonu 2021 Dönem�
Başvuruları Devam Ed�yor

UNESCO Kültürel İfadeler�n Çeş�tl�l�ğ�n�n Korunması ve
Gel�şt�r�lmes� Sözleşmes� kapsamında kurulan Uluslararası
Kültürel Çeş�tl�l�k Fonu (IFCD), gel�şmekte olan ülkelerde
sürdürüleb�l�r kültür pol�t�kaları gel�şt�ren, araştıran ve
uygulayan projeler� desteklemey� amaçlıyor. Görsel-
�ş�tsel/s�nema, tasarım, medya sanatları, müz�k, sahne
sanatları, yayıncılık ve görsel sanatlar alanlarında faal�yet
gösteren kamu kurumları ve s�v�l toplum kuruluşlarının
projeler�n�n değerlend�r�leceğ� programın son başvuru tar�h�
16 Haz�ran. Ayrıntılı b�lg� ve başvuru formu �ç�n tıklayınız.

Vegan Soc�ety H�be Başvuruları Devam Ed�yor

Vegan Soc�ety (Vegan Topluluk) H�be Programı, �nsanları
vegan olmaya ve vegan b�r yaşam sürmeye teşv�k eden
b�reyler�n ve s�v�l toplum kuruluşlarının projeler�n�
destekl�yor. Veganlığa da�r toplumda farkındalık yaratan,
veganlığı yaratıcı b�ç�mlerde teşv�k eden ve toplumun
marj�nal�ze ed�lm�ş kes�mler�n�n veganlığa er�ş�m�n�n
sağlanacağı projeler�n destekleneceğ� h�be programının son
başvuru tar�h� 30 Haz�ran. Ayrıntılı b�lg� ve başvuru formu
�ç�n tıklayınız.

2021 Forecast for European Soc�al Change & Human R�ghts Funders
Raporu Yayımlandı

Sosyal dönüşüm ve �nsan hakları alanlarında fon veren kuruluşların oluşturduğu
European Funders for Soc�al Change and Human R�ghts (ARIADNE), 2021
Forecast for European Soc�al Change & Human R�ghts Funders (Avrupa
Toplumsal Dönüşümü ve İnsan Hakları Alanında Fon Verenler) adlı raporu
yayımladı. Geleceğe da�r öngörülerde bulunab�lmek, sorunlara çeş�tl� ve yaratıcı
çözümler gel�şt�reb�lmek ve dönüşüm yaratmak amacıyla pol�t�ka öner�ler�nde
bulunab�lmek �ç�n f�lantrop�n�n ver�ml� b�r alan oluşturduğunu öne süren İng�l�zce
d�l�ndek� raporu okumak �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Yapay Zeka, Mak�ne Öğren�m� ve
F�lantrop�

Yapay zeka (art�f�c�al �ntell�gence) özell�kle azınlık
gruplarına karşı ne g�b� önyargılar oluşturur ve
sürdürür? Önyargıların yapay zekayı ve mak�ne
öğren�m�n� (mach�ne learn�ng) şek�llend�rmes�
karşısında neler yapılab�l�r? Global AI Act�on All�ance
ve Donors and Foundat�ons Networks �n Europe’un
(DAFNE) düzenled�ğ� “What If? Re�mag�n�ng
ph�lanthropy” etk�nl�k ser�s�n�n “B�ased Algor�thms: AI
Eth�cs & D�g�tal R�ghts �n Europe, and Why
Ph�lanthropy Should Care” (Önyargılı Algor�tmalar:
Avrupa’da Yapay Zeka Et�ğ� ve D�j�tal Haklar, ve
F�lantrop� Bunları Neden Önemsemel�) başlıklı

oturumu bu soruların yanıtlarını aradı. Yapay zekanın f�lantrop� aracılığıyla ahlak� b�r b�ç�mde, toplumun faydası �ç�n
nasıl kullanılab�leceğ�ne da�r görüşlerden öne çıkanlarını derled�ğ�m�z ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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