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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Ahmet H. Uysal
Yardımseverlik koşuları, dünyada ve Türkiye’de bağış toplamak için bireyler tarafından etkili bir
bağışçılık yöntemi olarak tercih ediliyor. Bireyler yardımseverlik koşularına katılarak,
destekledikleri sivil toplum kuruluşları için çevrelerini harekete geçirerek bağış topluyorlar. Ahmet
Uysal, çocukların eğitime eşit erişimlerine verdiği önemden beslenen motivasyonla 9 Nisan 2017
tarihinde Kuzey Kutbu Maratonu’na katıldı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Siirt
Pervari Öğrenim Birimi için 144 bağışçıdan 188 bin TL bağış topladı. -40 derecedeki maraton
deneyiminde Pervarili çocukların her adımında ona nefes olduğunu söyleyen Uysal’ın heyecan
dolu ve ilham veren bağışçılık öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz. 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Dönemi Tamamlandı
TÜSEV tarafından filantropinin gelişimini önemseyen ve bu alandaki bilgi ve becerilerini bir üst
seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak 2014 yılından bu yana yürütülen
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın dördüncü dönemi tamamlandı. 17 STK çalışanının
katılımıyla Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleşen altı eğitim modülünde Türkiye’de ve
dünyada filantropinin durumu, bireysel bağışçılık, bağışçılarla ilişkiler ve bağışçı yönetimi,
bağışçılığı ilgilendiren yasal ve mali düzenlemeler, özel sektör ve sivil toplum işbirlikleri,
vakıfların hibe programları gibi çeşitli 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 haberleri web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Destekle Değiştir Teknik Destek Toplantısı İzmir’de Gerçekleşti
Dünyanın farklı ülkelerinde başarı ile uygulanan, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun
görünürlüklerini artırarak kaynak bulmasına katkı sağlayan kolektif bir bağış modeli olan “Giving
Circle” 2014 yılında TÜSEV tarafından Türkiye koşullarına göre adapte edilerek uygulanmaya
başlandı. TÜSEV, 2014-2016 yıllarında İstanbul ve Ankara’da toplam dört Destekle Değiştir
etkinliğini hayata geçirerek bağışçılarla sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Modelin
Türkiye’deki uygulamalarını yaygınlaştırmak için yapılan çalışmalar kapsamında 24 Mayıs
tarihinde İzmir’de bir teknik destek toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Destekle Değiştir
modelinin yerel düzeyde uygulanma yöntemi, Uygulama Komitesi’nin sorumlulukları ve modelin
işleyişine dair bilgi paylaşımında bulunuldu. Destekle Değiştir’in, TÜSEV teknik desteğiyle
İzmir’de ilk kez düzenlenecek etkinliğinin Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, İzmir Kadın
Kuruluşları Birliği ve Yaşar Üniversitesi tarafından uygulanması planlanıyor. Toplantı hakkında
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin Canı Hibe Programı III. Dönem Başvuruları Başladı
WWF Türkiye, Türkiye’nin Canı Hibe Programı’nın III. uygulama dönemi için proje teklif çağrısı
yayımladı. Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması için yerel sivil toplum
kuruluşlarının girişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan Türkiye’nin Canı Hibe Programı’nın
başvuru koşulları, başvuru süreci ve uygunluk kriterleri hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz. Hibe programına başvuru için son tarih 17 Temmuz 2017.

Ayın Yazısı: Çalışan Gönüllülüğü Haftası
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), şirketler için Kurumsal Gönüllülük Programları
geliştirilmesi, çalışanların gönüllü olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri projelerin
kurgulanması ve kurumsal gönüllülüğün teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor. ÖSGD,
2012 yılından beri, dünyada Give & Gain Day adıyla kutlanan çalışan gönüllülüğü gününü
Türkiye’de Çalışan Gönüllülüğü Haftası adı altında düzenliyor. Hafta boyunca yapılan
etkinliklerde şirketler ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan işbirlikleri ile özel sektör
çalışanları gönüllülük yaparak zamanlarını ve uzmanlıklarını paylaşıyorlar. Çalışan Gönüllülüğü
Haftası hakkında bilgi almak ve bu çerçevede gerçekleşen uygulamaların şirketler ve STK’lar için
faydalarını öğrenmek için ÖSGD Genel Koordinatörü Başak Güçlü Elbir ile bir sohbet
gerçekleştirdik. Ayın yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 
Şirketinizde topluma katkı programı oluşturmak istiyorsanız tıklayınız.

Vakfınızda hibe yönetimi başlatmayı düşünüyorsanız tıklayınız.

Birey olarak planlı bağışçılığa geçiş yapmakla ilgileniyorsanız tıklayınız.

Bulunduğunuz yerde yerel bağışçılığı geliştirmeyi amaçlıyorsanız tıklayınız.

Filantropi alanındaki en son gelişmeleri takip etmek için www.degisimicinbagis.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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