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Slovakya Bağ ışçı Vakıfları Ziyareti İ zlenimleri 

Ayşegül Ekmekci 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı – Proje Uzmanı 

Beşincisi düzenlenen, daha önce Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya’da 

gerçekleştirilen Bağışçılar Vakfı Ziyareti (CF Study Trip Project), bu sene Slovakya’da gerçekleşti. 

Çalışma ziyaretinin üç temel hedefi vardı: (1) bağışçılar vakıflarıyla ilgili çalışmalar yürüten  

profesyoneller, akademisyenler  ve destek kuruluşlarını biraraya getirerek deneyim alışverişlerini 

kolaylaştıran paneller düzenlemek; (2) Slovakya’daki bağışçılar vakıflarının kullandığı yenilikçi yöntem 

ve başarılı uygulamaları tanıtacak saha ziyaretleri gerçekleştirmek; ve (3) farklı ülkelerden gelen 

katılımcılar ile Slovakya’daki bağışçılar vakfı arasında bir hafta boyunda yoğun bir etkileşim oluşmasını 

sağlayacak tartışma programları hazırlamak. Bir haftalık ziyaret boyunca üç farklı gruba ayrılan 

katılımcılar, Slovakya’da bulunan sekiz bağışçılar vakfını yerinde görüp uygulamalarını yakından 

öğrenme şansı yakaladılar.  

C.S. Mott Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirilen ziyareti bu sene farklı kılan unsur, Visagrad veya V4 

(Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) olarak adlandırılan bölgede kurulan ilk bağışçılar 

vakfının 20. yıl kutlamalarına da yer vermesiydi. 2000li yılların başından itibaren dünyada en fazla 

artış gösteren vakıf türü olan bağışçılar vakıflarının daha da gelişebilmesi için bu alanda çalışanların 

bilgi ve uzmanlıklarını arttırabilmeleri önemli. Bu düşünden hareketle Doğu ve Orta Avrupa’daki 

bağışçılar vakıfları arasındaki etkileşimi arttırmak amacıyla yürütülen çalışma ziyaretleri serisine bu yıl 

önce bölgenin ile bağışçılar vakfının 20. yıl kutlaması ile  başlandı, bağışçılar vakıflarına yapılan 

ziyaretlerle devam edildi.  devam etti. 

Slovakya’da şu anda 8 bağışçılar vakfı bulunuyor. Slovak bağışçı vakıflarıyla ilgili bazı önemli 

istatistikler şöyle: 

Slovak bağışçılar vakıfları; 

 Şu ana kadar Slovak yüzölçümünün %31’ini kapsamış, 

 Slovak nüfusun %40’ınına ulaşmış, 

 Nüfusun %29.29’una doğrudan hizmette bulunmuş, 

 2010-2013 yılları arasında  

o 1,629,547 Euro değerinde yatırım yapmış, 

o Toplam 1762 hiber vermiş, 

o 123 proje üretmiş, 

o 57 öğrenciye burs vermiştir. 

Bağışçı vakfı nedir?  
Belli bir bölgede yerel toplulukları güçlendirmek, dışlanma, ayrımcılık gibi sosyal sorunları ele almak, yeni 

fırsatlar oluşturmak v.b. amaçlarla kurulmuş olan, hibe dağıtan vakıflardır. Genellikle bağışçılar vakıflarına 

verilen bağışlar çok sayıda bağışçıdan toplanır ve hibeler için ayrılan kaynaklardan ayrı olarak bir fon içerisinde 

tutulur. Bu fon ayrı olarak idare edilir, yapılan yatırımlardan kazanılan gelirler hibe dağıtımında kullanılır. Bu 

vakıflar, bireysel ve kurumsal bağışçılarına çeşitli hizmet ve ürünler sunarlar. Bağışçılar, hibelerin verileceği kâr 

amacı gütmeyen kuruluşları belirleyebildikleri gibi, vakfın yönetim kuruluna tavsiyede bulunabilir veya seçimi 

tamamen vakfın profesyonel çalışanlarına bırakabilirler. 
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Slovakya’da Bağ ışçılar Vakfı Tarihi 

Slovakya’da bağışçılar vakfı modelinin başlangıç noktası esasında hali hazırda hizmet sunan 

geleneksel bir vakfın kendini bu modele dönüştürmesiyle başlıyor. Banska Bystrica şehrinde kamu 

sağlığı için savunuculuk yapan ve çalışmalarında kent katılımına oldukça önem veren Sağlıklı Şehir 

Vakfı (Healthy City Foundation), 1993 yılında bir yönetim kurulu üyesinin Amerika’daki bağışçılar 

vakıflarını ziyaret etmesiyle değişim sürecine giriyor. Bu sürecin sonucunda Sağlıklı Şehir Vakfı, yerel 

halka yeni bir misyon ve çalışma yöntemiyle hizmet sunacak olan “Sağlık Şehir Bağışçılar Vakfı”na 

(Healthy City Community Foundation Banska Bystrica) evriliyor. Bu geçişte Slovakya ve çevre 

ülkelerde sivil toplum kalkınması için Amerikalı özel vakıfların sunduğu teknik ve finansal destek 

kolaylaştırıcı bir rol oynuyor.  

Bağışçılar vakfı modelinin bölgede kök tutmaya başladığı ortama bakmak da analizimiz açısında 

oldukça önemli. Yaklaşık 40 yıllık komünist rejimden geçen Orta ve Doğu Avrupa, 90’larda gelen rejim 

değişikliğine kadar baskı altında tutulan bir sivil toplum anlayışına sahipti. Devletlerin ve toplumların 

yeniden inşası süreci ise, vakıflar da dahil olmak üzere, sivil toplumun da yeniden inşa edilmesi 

anlamına geliyordu. Yeni politik çerçeve içinde binlerce sivil toplum kuruluşun kurulduğu Slovakya da 

aynı süreçten geçti.  

1990’da derneklerle ilgili oldukça liberal bir mevzuat oluşturan Slovakya’da problem, vakıfların 

yeterince tanımlanmamasıydı. Mevzuatta yaratılan bu gri bölge de vakıfların hareket alanını 

daraltmak için sıkça kullanılan bir konu haline gelmişti. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarının 

savunuculuk çalışmaları mevzuatta belirgin değişikliklere yol açmasa da, toplum nezdinde vakıflarla 

ilgili farkındalık yıl geçtikçe artmıştır. 1998 seçimlerinden birkaç yıl sonra başlayan Avrupa Birliği 

üyeliği süreci sivil toplum kuruluşlarının gelişebileceği bir ortam hazırlamaya yardımcı olmuştu.  

Modeli Anlamak ve Yaygınlaştırmak 

Banska Bystrica’da kurulan bağışçılar vakfının elde ettiği ilk sonuçlar ve kullandıkları yöntemler (resmi 

ve gayri resmi gruplara küçük hibeler verilmesi, yerel katılımcılığın artırılması), hali hazırda uyanışta 

olan Slovak sivil toplumunu desteklemek isteyen diğer aktörleri de harekete geçirdi. Pezinok, Trencin, 

Presov gibi aktif bir yerel topluma sahip Slovak şehirlerinde bağışçılar vakfı modeline olan ilgi arttı.  

Özellikle bu sayılan şehirlerde yaşayan aktivistler, şehirlerinin yerel kimliklerini güçlendirmek ve 

kentliler ile kentler arasındaki ilişkiyi iyileştirmek için aktif vatandaşlara (oyun alanlarının inşa 

edilmesi, kamuya açık etkinliklerin organize edilmesi gibi aktiviteler için) küçük hibeler veren  yerel 

oluşumların içinde yer alıyordu. Hal böyle olunca bu insanların birbirileriyle iletişime geçmesi ve 

birbirilerinin deneyimlerinden öğrenmesi kaçınılmaz oldu. 

Aktivistlerden oluşan bu yerel topluluklar, kendi yaşadıkları şehirlerdeki sivil toplumu canlandırma 

yolunda kendilerine destek olacak farklı model arayışı içinde bulunuyorlardı. Güçlü katılımcılık ve 

yerel unsuru temel alan bir çok model deneyen bu gruplar için ilk başlarda bağışçılar vakfı modelini 

test etmek bir tartışma konusuydu. Yerel bağlamda modelin işleyeceği konusunda tereddütleri olan 

kişilerin eleştirilerine cevaben ilgili şehirlerde bir saha çalışması yapılmasına karar verildi. 1997-1999 

yılları arasında süren, “Yerel Bağışçılığı Geliştirme Girişimi” altında gerçekleştirilen bu saha çalışması  

bir taraftan sivil toplum ve bağışçılıkla ilgili bir tablo çizerken, diğer taraftan da modelin gelişmesi için 
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fırsatları ortaya koydu. Bu çalışmayı Sasawaka Barış Vakfı, Charity-Know-How ve Açık Toplum Vakfı 

gibi kuruluşlar desteklediler.  

Destek Kuruluşlarının Rolü ve Bağışçılar Vakfı Derneği 

Açık Toplum Vakfı’nın 1996 yılında önemli bir risk alarak yerel fonların bağışçılar vakfına 

dönüştürülmesine destek olma amacıyla bir destek programı başlattı. Bu program, 1999 yılına 

gelindiğinde daha somut hedefleri olan, C.S. Mott Vakfı, USAID ve Açık Toplum Vakfı tarafından 

desteklenen bir programa yerini bıraktı. 2005 yılına kadar süren programın amacı bağışçılar 

vakıflarının gelişebileceği ve sayısal olarak çoğalabileceği elverişli bir ortam sağlamak ve aynı 

zamanda finansal ve teknik destek sağlamaktı.  

Bağışçılar vakfı için gerekli olan elverişli zemini hazırladıktan sonra destekçi kuruluşlar görevlerini 

yavaş yavaş Bağışçılar Vakfı Derneği’ne devredilmeye başladılar. 2003 yılında kurulan Derneğin amacı 

ülkede yeni kurulan bağışçılar vakıfları arasındaki bilgi aktarımını ve iletişimi sağlamaktı. 2000’lerden 

sonra bağışçılar vakıfları benzer sorularla karşılaşıyor ve benzer sorular soruyorlardı: Vakıf kurmak ne 

demekti? İyi bir yönetim kurulu nasıl inşa edilebilirdi? Paydaşlarla nasıl ilişki kurulabilirdi?   

Bu soruların cevabını bulmak için İngiltere ve ABD gibi çeşitli ülke örneklerine bakmak önemliydi. Ama 

asıl çözümler yerel bağlamda bulunmalı, denenmeli, başarısız olunsa bile tekrar denenmeliydi. Bunun 

için de bağışçılar vakıfları arasında öğrenme ve deneyim paylaşımlarının artırılması gerekiyordu. 

Bağışçılar Vakfı Derneği de kuruluşundan beri vakıflar arası işbirliğini artıracak projeler yapmakta ve 

bağışçı vakıflarında olması gereken temel standartları gözetmektedir.  

İ.DURAK: Bratislava Bağ ışçılar Vakfı 

Slovakya’nın başkenti 

Bratislava, Slovak, Çek, 

Alman, Macar, Hırvat ve 

Yahudi kültürlerinin bir 

araya geldikleri, kültürel 

mirası oldukça zengin bir 

şehirdir. Tarih boyunca 

ekonomik açıdan 

dezavantajlı olan 

kesimlere çeşitli ayni ve 

maddi yardımların 

yapıldığı, filantropi 

geleneğinin güçlü olduğu 

bu şehirde 1940’larda 

filantropik uygulamaları 

kısıtlayıcı nitelikte yasalar yapılmıştır ama 1989 Kadife Devrimi ve sivil toplumun uyanışı ile 

filantropinin tekrardan canlanmasına sebep olmuştur.  

İlham kaynağını Amerika’da bulunan bağışçılar vakıflarından alan Bratislava Bağışçılar Vakfı, 2000 

yılında kültür, sosyal ve özel sektör kökenli altı liderin liderliğinde kurulmuştur. Kuruluş aşamasında 

herhangi bir kamu veya başka bir kuruluşun rol almadığı Vakıf, şehirde yaşayan insanların hayatlarını 
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iyileştirme amacıyla yola çıkmıştır. Vakfın misyonu Bratislavalılar arasındaki ilişkileri geliştirmek, diğer 

bölgelerle bağlantılar kurmak ve insanları yaşadıkları yerin yaşam kalitesini artırmak konusunda aktif 

rol almaya teşvik etmektir. Vakfın amacı “bağışçıların hayallerini gerçeğe dönüştürmektir.” 

Bratislava Bağışçılar Vakfı’da bu misyonun gerçekleştirilebilmesi için dört önemli işlevi yerine 

getirmesi gerektiği öngörülüyor.  

 Bratislavalıların hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirebilecekleri yönünde onları motive etmek 

bireylerin kendi inisiyatifleriyle başlattıkları projelere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel 

faaliyetlere destek olmak;  

 Özel sektör aktörleri, sivil toplum kuruluşları, yerel kamu birimleri ve vatandaşlar arasındaki 

işbirliklerini geliştirmek,  

 Bireyler ve kurumlardan temin edilen katkılardan oluşan daimi bir ana varlık oluşturmak, 

 Filantropinin gelişimine katkıda bulunmak; bireyleri ve şirketleri farklı projeler kapsamında 

stratejik bağışçı olmaya teşvik etmek.  

Vakıf, açık hibe çağrısında bulunarak finansal destek veriyor. Hibeler sivil toplum kuruluşlarına, 

okullara, klüplere, bireylere ve tüzel kişiliği olmayan girişimlere verilebiliyor. Vakıf hibeleri araştırma, 

bilimsel projeler, genel gider, basım veya fiziksel altyapı masrafları karşılamıyor.  

Bratislava Bağışçılar Vakfı uzun vadeli sorunları çözmeye yönelik, inovatif projeleri desteklemeye 

öncelik veriyor. Vakfın kendi geliştirdiği program ve projeler de bu amaca yönelik olarak hazırlanıyor. 

Vakfın uyguladığı projelerden örnekler aşağıda yer alıyor:  

Bir Kitap Ver 

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı konumdaki ailelerin çocuklarından kitap istediklerini öğrenen 

Vakıf, belirli kitapevleriyle çalışmaya başlıyor. Çocuklar tarafından istenilen kitaplara, çocukların 

isimleri ve yaşları yazılıyor. Müşterilere bu kitaplardan aldıkları taktirde kitap ismi yazılı olan çocuğa 

gönderiliyor. “Doğrudan bağışçılık” anlayışını desteklediği için bu projeyi benimsediğini belirten 

Bratislava Bağışçılar Vakfı, insanlar verdikleri bağışın tam olarak nereye gittiğini gördüklerinde  

motivasyonlarının arttığını belirtiyor. 10 yılı aşkındır devam eden bu proje kapsamında toplam 5375 

çocuğun kitap hayali karşılanmış. 

Ördek Yarışı 

Dünyanın başka ülkelerinde de uygulanan ve başarılı bir 

bağış toplama faaliyeti olarak göze çarpan Ördek Yarışı, 

Bratislava Bağışçılar Vakfı’nın düzenlediği bir başka önemli 

etkinlik. Hem Vakfın, hem de 6 farklı STK’nın kendini 

tanıtması için güzel bir fırsat sunan etkinlik öncesinde 

insanlar, 3 Euro’ya sembolik ördekler alıp istedikleri sivil 

toplum kuruluşuna destek olabiliyorlar. Hem eski 

bağışçılarla ilişkileri yönetmek, hem de yeni bağışçı 

bulmak için oldukça güzel bir fırsat sağlayan Ördek Yarışı, 

aynı zamanda insanların sosyalleşmesi için de bir alan 

yaratıyor.  
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Genç Filantropistler Programı 

Gençlerin filantropiye olan ilgisini artırmak için hazırlanan programda süpervizörler eşliğinde hibe 

başvurusunda bulunan projeleri inceleyen, kriterler oluşturan 10 genç filantropist, hem kendi karar 

verme mekanizmalarını oluşturmuş, hem de toplumlarındaki gençlik projeleri desteklemiş oluyorlar. 

Şu ana kadar 155 projenin desteklendiği Program kapsamında 41,910 Euro hibe verilmiş.  

Vakıf, nüfusu temsil eden, iş insanları ve sivil toplum profesyonellerinin içinde bulunduğu bir yönetim 

kuruluna sahip. 2014 yılı itibariyle altı üyeye sahip olan yönetim kurulu, zamanlarını, fikirlerini ve 

maddi kaynaklarını Vakıfla paylaşan insanlardan oluşuyor. Üç kişilik çalışan ekibi olan Vakıf’ın bir 

genel sekreteri, bir program direktörü ve bir finans sorumlusu bulunuyor. Vakfın en büyük dayanak 

noktalarından bir tanesi gönüllüler ve çeşitli etkinliklerde gönüllülerin verdikleri destek.  

Özel sektör işbirlikleri kurmakta son derece başarılı olan Vakıf, özellikle CitiBank ile yaptığı anlaşma 

sayesinde çok sayıda programı fonlayabilmiş. 2002 yılından beri süren işbirliği çerçevesinde CitiBank, 

207,048 Euro vererek Vakıf üzerinden 370 projeyi desteklemiştir. Ayrıca Citibank yüzde 2’lik vergi 

ödemesini (sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için yaratılmış olan, vergi yükümlülerin ödedikleri 

verginin %2’sini hangi sivil toplum kuruluşuna tahsis edilebileceklerini karar verdiklerini istisnai 

durum) bu vakfa bağışlıyor.  

Tüm bu başarılı çalışmalarına rağmen Bratislava Bağışçılar Vakfı’nın finansal sürdürülebilirlik için 

herhangi bir işletme planının olmamasından dolayı zor zamanlar yaşıyor. Tam zamanlı çalışan ama 

Vakıf’tan maaş almayan üç kişiden oluşan bir faaliyetlerini devam ettiren Vakıf Genel Sekreteri, şu 

ana kadar kuruluşa gelir kazandıracak bir model üzerine çalışmadıklarını belirtiyor. Bu durum vakfın 

önümüzdeki yıllardaki gelişimini derinden etkileyebilir.  

Yararlanıcı Örneği: Kent Bahçesi 

Şehrin farklı noktalarında açılan, bütün 

halkın kullanması ve vakit geçirmesi için 

tasarlanan “kent bahçeleri” Bratislava 

Bağışçılar Vakfı’ndan hibe alan birçok 

küçük ölçekli projenin içinde göze 

çarpanlardan biri. Kentleşmenin getirdiği 

ağır betonlaşmanın etkilerini azaltmaya 

çalışan bu bahçeler, apartmanlar ve 

sokaklar arasında kalmış, terkedilmiş 

bakımsız yeşil alanları tekrar kullanıma 

açmayı hedefliyor. Bratislava Bağışçılar 

Vakfı’nın destek olduğu Kent Bahçesi de, 

hem kırsaldan gelen insanların kendilerini 

evde hissetmelerini sağlıyor, hem de 

çocukların doğayla olan ilişkilerine katkı sağlıyor. 2015’te Bratislava’da bunun gibi iki tane daha bahçe 

olması planlanıyor.  
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İİ.DURAK: Bardejov Bağ ışçılar Vakfı 

Ülkenin Kuzey Doğu’sunda 

yer alan, zengin sosyal ve 

kültürel mirasıyla UNESCO 

tarafından doğal başkent 

listesine konulan Bardejov, 

33,000 nüfusa sahip küçük 

bir Slovak kenti. Tarih 

boyunca spalarıyla ün 

salmış olan Bardejov’un 

daha önceki politik 

dönemlerde sağlık turizmi, 

ayakkabı yapımı, makine 

mühendisliği ve tarım 

üzerine yoğunlaşan bir 

ekonomisi vardı. Şu anda bu 

endüstrilerin yerel 

ekonomideki payı azalmış olsa da, küçük işletmelerin şehir ekonomisine olan katkısı devam ediyor. 

%20,27’i oranındaki işsizlik ise şehrin en büyük problem. Bardejov aynı zamanda Slovakya’nın en 

yoksul şehri olarak biliniyor. 

1990’ların başında sivil toplumun tekrar canlanmasıyla beraber Bardejov, diğer Slovak şehirlerine 

göre daha kolay mobilize olmuş ve tüzel kişiliği olmayan gruplar kolaylıkla politik ve sivil alana 

girebilmişlerdir. 2011 yılına kadar bu enformel gruplar sivil toplumun gelişmesine daha bireysel 

yaklaşmış, birbirileriyle pek etkileşimde bulunmamışlardı. 2012’den beri ise, Bardejov Bağışçılar 

Vakfı’nın düzenlediği etkinlikler sayesinde gruplar arasındaki işbirlikleri ve diyalog artmış, eğitim 

fırsatları ortaya çıkmış.  

1990’ların sonlarına doğru Bardejov’da bir bağışçılar vakfı kurma fikri ortaya çıkmış olsa da, asıl açılış 

Presov Bağışçılar Vakfı ve Bardejov Belediyesi’nin destekleriyle 2002’de gerçekleşmişti. Bardejov 

Bağışçılar Vakfı’nın temel amacı kendi potansiyellerinin farkında olan ve kendi sorunlarına kendi 

çözümlerini üretmek isteyen insanları bir araya getirmektir.  

Bardejov Bağışçılar Vakfı’nın beş hibe programı bulunuyor: 

 Çocuklar ve Gençlik: Çocuk ve gençlerin faaliyetlerini destekleyen programın amacı 

yaratıcılığı geliştirmek ve demokratik değerlerle ilgili eğitimi ve toleransı artırmak. Verilen en 

büyük hibenin 332 Euro  olduğu programda hibe alanlar grup proje bütçesinin %25’ini eş 

finansman ile karşılamak zorundalar. 

 Temiz Bardejov: Temiz bir kent hayal eden Bardejov Bağışçılar Vakfı’nın yarattığı bu 

programda şehrin temizliği ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Resmi 

binaların ve kamuya açık alanların güzelleştirilmesi de programın önemli başka bir unsuru. 

Verilen en büyük hibe ise 500 Euro. 
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 Radnicne Namestie’yi Neşelendirelim: Şehrin merkezinde düzenlenen çeşitli faaliyetlere 

destek sağlayan program, Şehir Belediyesi tarafından da desteklenliyor. En yüksek hibenin 

332 Euro olduğu programın ihtiyaçları, şehir sakinleri tarafından bir anket yoluyla belirlenmiş.  

 Hızlı hibeler: Sivil ve kültürel faaliyetler için zaman baskısından dolayı hızlı bir desteğe ihtiyaç 

duyulur. Bu hibe programının amacı son dakikada gelişen faaliyetlere ve etkinliklere destek 

vermektir. Bir kuruluşun iki yıl boyunca en fazla bir kere alabildiği hızlı hibelere verilen en 

yüksek destek miktarı 332 Euro’dur.  

 Genç Filantropistler: Bratislava Bağışçılar Vakfı’nda olduğu gibi Bardejov’da da gençler 

tarafından gençlere destek sağlanan ‘Genç Filantropistler’ programı bulunuyor. Filantropi 

kültürünün gençler arasında yayılmasını amaçlayan Program, aynı zamanda onların sosyal 

sorunların çözümünde de aktif rol üstlenmelerini sağlıyor. 

Bardejov Bağışçılar Vakfı’nın kendi imkanları dahilinde geliştirdiği programlar ise şöyle: 

Temiz Bardejov Programı 

Vatandaşların şehir yaşamına aktif katılımını arttırmayı amaçlayan program kapsamında her yıl 

vatandaşların gönderdiği fotoğralar eşliğinden şehrin ‘en çirkin’ binası seçiliyor ve bu bir gala 

eşliğinde halka sunuluyor. Lise öğrencilerinin en çirkin binayı seçtikleri program dahilinde ise seçilen 

binaların belediyeyle beraber güzelleştirilmesi unsuru bulunuyor. 

Bağışçılar Yemeği 

Her yıl Vakıf tarafından düzenlenen yemekte bağışçılara teşekkür ediliyor. Desteklerin de kabul 

edildiği etkinlikte her yıl ortalama 2000 Euro toplanıyor.  

Aktif Vatandaşlıktan AB Vatandaşlığına Geçiş 

Gençlerin politikaya ve Avrupa Birliği konularına olan ilgisini artırmak için hazırlanan Projede, gençler, 

kamu çalışanları ve Avrupa’nın farklı yerlerinden yedi profesyonel biraraya geliyor. Avrupa Birliği 

süreçlerine katkı, deneyim paylaşımı, karar mekanizmalarına dahil olma gibi farklı bileşenlerin 

bulunduğu Proje, çok aktörlü bir işbirliği platformu oluşturmayı amaçlıyor. 

Bardejov Bağışçılar Vakfı’nın şu andaki Genel Sekreteri, Vakfın kuruluşundan beri görevinde 

bulunuyor. Özellikle kamu sektörüyle olan pozitif ilişkileri nedeniyle işbirliklerinde oldukça deneyimli 

olan Vakıf için sektörler arası iletişimi korumak oldukça önemli. Vakfın şu anda 4 yarı zamanlı çalışanı 

bulunuyor, büyük ölçüde gönüllülerden destek alınıyor.  

Bağışçılarla ilişkilerini geliştirme konusuna oldukça önem veren Vakfı bir adım öteye taşıyan şey ise 

yaptıkları stratejik çalışma. Yönetim kurulunun katılımıyla düzenlenen toplantılarda profesyonel ekibi, 

Vakfın önümüzdeki yılda yapması gerekenleri ve finansal sürdürülebilirliğini masaya yatırmış. Toplam 

iki tam gün süren ve dışarıdan bir danışmanın destek olduğu bu süreçte Vakfın kendi gelirini nasıl 

yaratabileceği de düşünülmüş. Çözüm önerileri arasında bağışçılar yemeği, tenis turnuvaları, şirketler 

için danışmanlık verme, ayni yardımları artırma gibi fikirler bulunuyor. 

Vakfın önümüzdeki iki yıl içinde gelirlerini bağımsız kılmayı ve kurumsal kalkınma sürecini 

hızlandırmayı hedefliyor. Vakfın  bu hedefe ulaşabilmesi için kendi düzenlediği faaliyetlerden her yıl 

5000 Euro kazanç elde etmesi gerekiyor. Bazılarına göre bu çok mütevazi bir hedef olsa da Vakıf bu 

miktarın gerçekçi olması gerektiği fikrinde.  
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Yararlanıcı Örneği: KORGYM 

Bardejov Bağışçılar Vakfı’nın doğrudan 

yardımda bulunmadığı ama çok yakın 

ilişkide bulunduğu yerel kuruluşlardan bir 

tanesi KORGYM. Bir sosyal hizmetler evi 

olan KORGYM, zihinsel engelli gençlere 

tedavi olanağı sağlarken aynı zamanda 

heykeltıraşlık gibi el becerileri 

kazanmalarına destek oluyor. 23 yıl önce 

kurulan kuruluşun amacı, bu gençleri kısa 

süreliğine misafir etmek değil, onları 

hayata hazırlamak. Gençlerin yaptığı 

catering hizmeti ve heykeller farklı 

mecralarda satılarak gelir kaynağı 

yaratıyor. Üretilen ürünlerin daimi müşterileri arasında Bardejov Bağışçılar Vakfı de yer alıyor. 

 
Bağ ışçılar Vakıflarının Geleceğ i: Ö nğo rü ler 

Yapılan ziyaretlerin ardından bütün katılımcıların katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında 

bağışçılar vakıflarıyla ilgili sorular, öneriler, eleştiriler ve yorumlar paylaşıldı. Grupların kendi 

ziyaretleri sonucu akıllarında oluşan ve cevap bulmakta zorlandıkları sorular şöyleydi: 

 Bağışçılar vakıfları için anavarlığın anlamı nedir? Anavarlık vakıflar için “olmazsa olmaz” bir 

şart mıdır? 

 Bireysel ve kurumsal bağışçılığın artırılması için neler yapılmalıdır? 

 Gençlerin katılımını artırmak için hangi metotlar uygulanabilir? 

 Slovakya’daki bağışçılar vakıflarının birçoğu kişisel ilişkilerin güçlü olması sebebiyle kamuyla 

olumlu bir diyalog kurabiliyor. Kurumsal ilişkilerin kişilere bağlı olması ileride bir sorun teşkil 

edebilir mi? 

 Azınlık gruplarının aktif katılımı nasıl sağlanabilir? 

Avrupa Bağışçılar Vakfı Girişimi - European Community Foundation Initative (ECFI)  

Slovakya ziyaretinin son gününde, V4 bölgesinde kurulan ilk bağışçılar vakfının 20. yıl kutlaması 

kapsamında gerçekleştirilen konferansta en önemli aktarım, şu anda taslak halinde görüş bildirimine 

açık olan Avrupa Bağışçılar Vakfı Girişimi (European Community Foundation Iniative) oldu. Girişimin 

amacı, Avrupa’da bağışçılar vakıflarını destekleyen altyapının güçlendirilmesi ve destek girişimlerinin 

Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırılması.  

ECFI’ın öngörülen işlevleri arasında vakıflar arasındaki deneyim paylaşımlarının artırılması, bilginin 

yaygınlaştırılabilireceği bir akademi oluşturulması, ve araştırmaların yapılacağı bir enstitünün 
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kurulması gibi faaliyetler bulunuyor. Kasım 2014’e kadar görüşmelerin tamamlanıp metnin finalize 

edilmesi bekleniyor.  


