
#PaylaşmaGünü Hazırlıkları Başlıyor

Bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum
liderlerinin, özel sektörün, eğitim kurumlarının ve daha
pek çok paydaşın bir araya gelerek yılda bir gün
bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığı ve bugün 70’ten fazla
ülkede uygulanan bir kampanya olan #PaylaşmaGünü bu
sene 30 Kasım Salı günü kutlanacak. Uluslararası
#GivingTuesday kampanyasının Türkiye uygulaması olan
ve ülke koordinatörlüğünü TÜSEV’in yürüttüğü
#PaylaşmaGünü hazırlıkları STK’lar, özel sektör ve eğitim
kurumları için düzenlenen toplantılarla başlayacak. 22-23-
24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve

#PaylaşmaGünü’ne katılmak, bu yıl için hazırlanmak ve kampanyayla ilgili bilgi almak isteyen tüm paydaşların
katılımına açık olan toplantılarla ilgili bilgi almak ve kaydolmak için tıklayınız.

Filantropiyi Yükseltmek için Birlikte Hareket Etmek Başlıklı Rehber
Yayımlandı

TÜSEV’in üyeleri arasında yer aldığı Worldwide Initiatives for Grantmaking
Support (WINGS) tarafından hazırlanan, Filantropiyi Yükseltmek için Birlikte
Hareket Etmek (Acting Together to Lift up Philanthropy) başlıklı rehber İngilizce
dilinde yayımlandı. Destekleyici bir filantropi ekosistemi oluşturabilmek için bir yol
haritası sunan rehber, Rehbere Bir Bakış, Altyapıdan Ekosisteme, Terimleri ve
Organizasyonları Anlamak, Hindistan, Kenya ve Rusya’da Filantropi
Ekosistemlerinin Etkisi, Filantropi Destek Ekosistemi Kurmak, Filantropi
Ekosisteminin Güçlü Yönlerini Belirlemek ve Harekete Geçmek için Bir Çağrı
olmak üzere 7 ana bölümden oluşuyor. Raporun ve uzmanların raporun ilgili
kısımlarıyla ilgili özet bilgiler sunduğu videoların yer aldığı web sitesine ulaşmak
için tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı Kurumsal Destek Fonu
2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının
(STK) kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek
amacıyla hayata geçirdiği Kurumsal Destek Fonu’nun 2021
dönemi başvurularının açıldığını duyurdu. Kurumsal Destek
Fonu’nun 2021 döneminde COVID-19 salgınının etkilerini de
göz önünde bulundurarak, özellikle dezavantajlı ve kırılgan
kesimlerle ilişkili olarak ortaya çıkan yeni ya da derinleşen
ihtiyaçları merkezine alacak biçimde çalışmalar yapan
STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine yönelik
desteklere öncelik verilecek. STK’ların 100.000 TL’ye kadar
destekleneceği programın detayları için tıklayınız.

Ayın Çevirisi: "İklim Filantropisi Taahhüdüne
Katılmak"

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 Ağustos ayı
çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir yayının
Türkçeye kazandırıldığı serinin Ağustos ayında, orijinali
Haziran 2021’de Alliance Magazine’de yayımlanan "İklim
Filantropisi Taahhüdüne Katılmak" başlıklı makaleye yer
verildi. İklim Filantropisi alanında dünyadan örnekleri bir
araya getiren makaleyi okumak için tıklayınız. 

Ayın Yazısı: İklim Değişikliği Uluslararası Filantropi
Taahhüdü Fikir Ortaklarına Sorduk

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 geçtiğimiz
günlerde imzaya açıldı. Taahhüt çalışma alanı, statüsü ve
coğrafi konumu fark etmeksizin tüm vakıfları iklim hareketi
konusunda harekete geçmeye çağırıyor. Taahhüt eğitim ve
öğrenme, kaynakların taahhüdü, entegrasyon, varlıklar ve
kazançlar, operasyon, savunuculuk ve şeffaflık olmak üzere

yedi farklı hareket alanını kapsıyor ve şu ana dek yaklaşık 215 kuruluş tarafından imzalandı. Eylül Ayın Yazısı'nda
taahhüt fikrinin geliştirilmesinde yer alan üç kuruluşun temsilcilerine taahhütle ilgili motivasyonlarını, taahhütte yer
alan politikaları uygulama çerçevelerini ve taahhüde dair yorumlarını sorduk. Foundation Carasso'dan Isabelle Le
Galo, Stiftung Mercator'dan Dr. Lars Grotewold ve Dafne & European Philanthropy Coalition for Climate'tan Max von
Abendroth ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.
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