
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
Sekizinci Dönemi Tamamlandı

TÜSEV tarafından filantropinin gelişimini önemseyen
ve bu alandaki bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye
taşımak isteyen sivil toplum kuruluşu çalışanlarına
yönelik 2014 yılından bu yana yürütülen Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekizinci dönemi
tamamlandı. 23 sivil toplum profesyonelinin katılımıyla
Ocak-Temmuz ayları arasında gerçekleşen yedi eğitim
modülünde Türkiye’de ve dünyada filantropi kavramı,
bireysel bağışçılık, bağışçılarla iletişim ve dijital kaynak
geliştirme kampanyacılığı, bağışçılığı ilgilendiren yasal

ve vergisel düzenlemeler, ilkeli temsil modeli, hibe verme modeli ve filantropi, yerel bağışçılık, özel sektör-sivil
toplum iş birliği, sivil toplumun itibarı ve filantropinin güncel durumu ve geleceği gibi konular ele alındı. Program
süresince katılımcılar birbirlerinden öğrenme ve deneyim paylaşımının yanı sıra alanda çalışan uzmanların
paylaştıkları bilgilerden faydalanma fırsatı buldular. Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

Teknik Desteğimizle Sivil Toplum için Destek Vakfı
Tarafından Düzenlenen Destekle Değiştir’in Final
Raporu Yayımlandı

TÜSEV’in teknik desteğiyle Sivil Toplum için Destek
Vakfı tarafından 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen Destekle Değiştir etkinliğinin final dönem
raporu yayımlandı. Etkinlikte projelerini sunarak
toplumsal değişime katkı sağlamak isteyen bireylerle
bir araya gelme fırsatı yakalayan Bilim Kahramanları
Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği ve Sağlıkta
Genç Yaklaşımlar Derneği’nin tamamladıkları projelerle
ilgili bilgileri içeren raporu okumak için tıklayınız.

TÜSEV #GivingTuesday Global Summit’e Katıldı

İlk defa 2020 yılında TÜSEV’in ülke liderliğinde
#PaylaşmaGünü adıyla Türkiye’de gerçekleştirilen, dünyada
bağışçılığın kutlandığı ve teşvik edildiği #GivingTuesday
kampanyasının Küresel Zirvesi 22-24 Haziran tarihlerinde
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Zirvede, filantropist MacKenzie
Scott tarafından 7 milyon dolar hibe alan #GivingTuesday’in
gelecek dönem stratejisi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu,
uygulayıcı ülkelerin kampanya süreçleri hakkında vaka
analizleri sunuldu ve bu sene 30 Kasım 2021 tarihinde

gerçekleşecek kampanyalar için fikir alışverişinde bulunuldu.  Kampanyanın Türkiye uygulaması olan
#PaylaşmaGünü hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya, #GivingTuesday’le ilgili ayrıntılı bilgi almak için buraya
tıklayınız.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Çağrısı Devam
Ediyor

Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğini güçlendirmek
amacıyla faaliyet gösteren Türk-İsveç Kalkınma İş Birliği
Birimi’nin yeni dönem proje başvuru çağrısı yayımlandı.
2022 yılı için hedeflenen proje başlıklarında; insan hakları
özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap
verebilirliği ilerletmeye yönelik çalışmalar, kadınların ve
kız çocuklarının her düzeyde ve her alanda karar alma
süreçlerine katılımını ve etkisini artırma ve sosyal
kutuplaşmaya ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil
toplumu güçlendirme, gençlerin demokratik katılımı için

fırsatlar yaratılması ve işyerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmesi çalışma konuları yer alıyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Dünya Bağışçılık Endeksi 2021 Bize Neler Söylüyor?

2020 kimi çevrelere göre İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insanlığın gördüğü en
büyük ekonomik, toplumsal ve siyasal krizin hâkim olduğu bir yılken; kimi çevrelere
göre ise yeni bir çağın başlangıcı. Toplumların direnci pandemi ile birlikte sağlık,
ekonomi, siyaset gibi pek çok alanda değişir ve dönüşürken bağışçılık eğilimlerinin de
değişip dönüştüğünü söylemek mümkün. Bu ayın yazısında, Charities Aid Foundation
(CAF) tarafından hazırlanan Dünya Bağışçılık Endeksi 2021’i mercek altına aldık.
CAF ekibinden Araştırma Müdürü Catherine Mahoney’nin de sorularımıza yanıt
verdiği ayın yazısını okumak için tıklayınız.
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