Destekle Değiştir İlk Kez Çevrim İçi Gerçekleşti
TÜSEV’in dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla
uygulanan Giving Circle modelinden The Funding
Network’ün teknik desteği ile kültürel ihtiyaçlara ve
eğilimlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in altıncı
etkinliği 27 Mayıs Perşembe günü Türkiye’de ilk defa
çevrim içi olarak düzenlendi. Etkinlik, projelerini tanıtan
Altyazı Sinema Derneği, Hayat Sende Derneği,
Yeryüzü Derneği için sosyal değişimin bir parçası
olmak isteyen bireylerle bir araya gelme fırsatı
sağlarken, katılımcılara da STK’lar ve çalışmaları
hakkında bilgi alarak onları destekleme fırsatı sundu.
Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV What If: Reimagining Philanthropy Serisine Katıldı
TÜSEV, Donors and Foundations Networks in Europe’un (Dafne)
PEXcommunity kapsamında 11 Mayıs’ta çevrim içi düzenlediği What If:
Reimagining Philanthropy etkinliğine katıldı. TÜSEV Genel Sekreteri Rana
Kotan’ın da içerik planlayıcıları arasında olduğu etkinlik, yapay zekâ
teknolojisinin topluluklara etkisi ve filantropi ile ilişkisini konu aldı. Dünya
genelinden yaklaşık 50 kişinin katıldığı ve aralarında araştırmacıların, fon
sağlayıcı ve filantropi kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı etkinlik hakkında
ayrıntılı bilgi almak için ve yayını izlemek için tıklayınız.

Feminist Review Trust Fonu Başvurular Almaya Devam
Ediyor
Feminist Review dergisi bünyesinde kurulan Feminist Review
Trust fonu dünyanın her yerinden toplumsal cinsiyet eşitliği
çalışmalarına kaynak sağlamak adına başvuruları yılda iki
kez kabul ediyor. Feminist Review Trust, kadın ve LGBTİ+
çalışmalarının sivil toplum kuruluşlarınca ve/veya aktivist
gruplarca yürütülmesini destekleyecek aktiviteler, eğitim
programları ve kurumsal hibe başlıkları altında £15,000’a kadar fon imkânı sunuyor. Daha ayrıntılı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Giving in Unprecedented Times Raporu Yayımlandı
TÜSEV’in Türkiye’de ilk kez 1 Aralık 2020’de #PaylaşmaGünü
adıyla hayata geçirdiği, bağışçılığın ve gönüllülüğün kutlandığı
küresel bir kampanya olan #GivingTuesday hareketi, 2020
yılındaki bağışçılığı incelediği Giving in Unprecedented Times
(Eşi Görülmemiş Zamanlarda Bağışçılık) adlı raporu yayımladı.
2020 yılında pandeminin de etkisiyle ABD’de bağışçılığın %5
oranında arttığını ortaya koyan rapora göre, bireysel
bağışlardaki artış pandeminin yarattığı toplumsal ve ekonomik
sorunların çözümünde bağışçılığın önemli bir araç olarak
görülmesinin en önemli göstergesi oldu. İngilizce dilinde
yayımlanan rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: İlk Çevrim İçi Destekle Değiştir’in
Ardından
27 Mayıs 2021’de Türkiye’de ilk defa çevrim içi ortamda
düzenlenen Destekle Değiştir etkinliği, gerek toplanan
taahhüt miktarı ve gerekse de yarattığı dayanışma
ortamı açısından başarılı ve yenilikçiydi. Peki 24 Mayıs
2020 tarihinde fiziksel ortamda düzenlenmesi
planlanan, TÜSEV’in düzenlediği altıncı Destekle
Değiştir’in çevrim içi ortama taşınma süreci nasıl
ilerledi? Ayın yazısında bu serüveni Uygulama Komitesi
üyelerimizden Hakan Habip, daha önce fiziksel etkinliği
de deneyimlemiş olan Pınar İlkiz, ve ilk etkinlik
tecrübelerini çevrim içi ortamda yaşamış olan Barış Coşun ve Güneş Engin’in görüşlerine de yer vererek anlattık.
Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

