İklim Krizi ile Mücadelede İklim Değişikliği
Uluslararası Filantropi Taahhüdü İmzaya Açıldı
TÜSEV’in üyeleri arasında yer aldığı Worldwide
Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)
bünyesinde yer alan İklim Görev Gücü tarafından
hazırlanan İklim Değişikliği Uluslararası Filantropi
Taahhüdü imzaya açıldı. Taahhüt çalışma alanı,
statüsü ve coğrafi konumu fark etmeksizin tüm
vakıfları iklim hareketi konusunda harekete geçmeye
çağırıyor. Eğitim ve öğrenme, kaynakların taahhüdü,
entegrasyon, varlıklar ve kazançlar, operasyon,
savunuculuk ve şeffaflık olmak üzere yedi farklı
hareket alanını kapsayan ve şu ana dek yaklaşık 215 kuruluş tarafından imzalanan taahhütle ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

‘Bağışçılık Ortamı: Pandemi Öncesi Dönemde Bağışçılık Eğilimlerini
Anlamak’ Başlıklı Rapor Yayımlandı
Indiana Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yürüten Lilly Family School of
Philanthropy’nin hazırladığı The Giving Environment: Understanding PrePandemic Trends in Charitable Giving (Bağışçılık Ortamı: Hayırsever Bağışlarda
Pandemi Öncesi Eğilimleri Anlamak) yayımlandı. Son 20 seneyi kapsayan
verilerin karşılaştırmalı olarak incelendiği rapor, bağış yapan ABD vatandaşlarının
oranının üçte ikiden yarıya düştüğünü ortaya koyuyor. Ekonomik belirsizliklerin,
demografik değişkenlerin, inovasyon ve teknolojinin filantropi sektörünün
geleceğini şekillendirmeye devam edeceğinin de vurgulandığı rapor aynı zamanda
jenerasyonlar arasındaki güven ve bağış yapma ilişkisine dair veriler de
içeriyor. İngilizce dilinde yayımlanan rapora dair detaylı bilgi için tıklayınız.

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım
Programı’nı Duyurdu
Avustralya Büyükelçiliği 2021-2022 dönemini
kapsayan Doğrudan Yardım Programı için Türkiye’den
başvuruları 23 Ağustos’a kadar almaya devam ediyor.
Eğitim, hassas ve korunmasız toplulukların COVID19’a karşı dirençlerinin oluşması da dahil olmak üzere
sağlık ve yerel COVID-19 müdahale ve iyileştirme
çabalarının desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği
ve kadınların ekonomik olarak güçlenmeleri,
engellilerin güçlenmeleri ve gençliğin güçlenmesi
alanlarındaki projelerin 10.000 AUD (Avustralya Doları)
– yaklaşık olarak 60.000 TL'ye kadar destekleneceği
programın detayları için tıklayınız.

Ayın Çevirisi: Filantropinin Lobicilik ve Politika
Yapımındaki Rolü Nedir?
TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında
filantropi ve sivil toplum alanındaki güncel konularda bilgi
kaynaklarının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla
hayata geçirdiği Ayın Çevirisi serisinde Temmuz ayı
çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir yayının
Türkçeye kazandırıldığı serinin Temmuz ayında, orijinali
Şubat 2021’de Alliance Magazine’de yayımlanan
"Filantropinin lobicilik ve politika yapımındaki rolü nedir?"
başlıklı makaleye yer verildi. Filantropinin küresel ve
bölgesel ölçekte politika yapım süreçlerindeki rolünü ele
alan makaleyi okumak için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı Mezunları Değerlendiriyor: Filantropinin
Bugünü ve Geleceği ile Topluluk Olmayı Birlikte
Düşünmek
TÜSEV’in Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve
yaygınlaşması konusunda çalışan sivil toplum
profesyonellerinin gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla 2014 yılından bu yana yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekizinci dönemi
Temmuz 2021’de tamamlandı. Ayın yazısında
mezunların filantropinin bugününü ve geleceğini nasıl
değerlendirdiklerine, programın sağladığı yeni bilgi ve
tecrübelerin yanında kazandıklarına ve sekizinci
dönem katılımcıları olarak topluluk olma pratiklerini nasıl deneyimlediklerine dair görüşlerine yer verdik. Yazının
tamamına ulaşmak için tıklayınız.

