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Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor Toplantı Serisi Başlıyor
TÜSEV tarafından 2014 yılından beri düzenlenen Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
mezunları ve sivil toplum alanından uzmanların stratejik bağışçılık ve filantropi ile ilgili konularda
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağı Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor toplantı serisi
başlıyor. Farklı başlıklar altında düzenli aralıklarla gerçekleşecek toplantılar, filantropi ve sivil
toplum alanlarına ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak. Mayıs ayında gerçekleşecek ilk
Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor toplantısının duyurusu ilerleyen günlerde paylaşılacak.
Gelişmeler için Değişim için Bağış’ı Facebook ve Twitter sayfalarından takip edebilirsiniz.

Destekle Değiştir Projeleri Ne Aşamada?
Dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan “Giving Circle” modelinin Türkiye uygulamasını
Destekle Değiştir adıyla hayata geçiren TÜSEV, dördüncü Destekle Değiştir etkinliğini 24 Mart
2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon
kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek değişim yaratan projeleri
tanıma ve bu projeleri destekleme fırsatı buldukları Destekle Değiştir’e katılan STK’ların
etkinlikten sonraki bir yılda kaydettikleri gelişmeleri anlattıkları proje güncellemelerine buradan
ulaşabilirsiniz.

TİSK 2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) kurumsal sosyal sorumluluk alanında
farkındalığı artırmak ve şirketleri KSS uygulamaları konusunda teşvik etmek amacıyla
düzenlediği TİSK 2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu. Projeler;
Kapsayıcılık, Etkililik, İyi Uygulama, Yenilikçilik, Sürdürülebilirlik alanlarında değerlendirildi.
Yarışmada Büyük Ödülü, Anadolu Sigorta’nın “Bir Usta Bin Usta” projesi kazandı. Kazananların
listesinin bulunduğu TİSK Basın Bülteni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Bağış Hareketi, “Biriniz Hepimiz İçin” Sloganıyla Başladı
Marjinal Portel Novelli bünyesinde 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Marjinal Sosyal,
Türkiye’de Facebook üzerinden bireysel bağış ve sivil toplum bilinci oluşturulması hedefiyle,
Facebook’un da katkılarıyla Sosyal Bağış Hareketi’ni başlattı. Her ayın ikinci Perşembe gününü
Sosyal Bağış Günü olarak belirleyen kampanya kapsamında 15 sivil toplum kuruluşu
desteklenecek. Kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Alışverişler “givin” ile Bağışa Dönüşüyor
Online platformlar üzerinden bağış yapma modelleri yaygınlaşmaya ve çeşitlenmeye devam
ediyor. Online alışveriş siteleri, tüketicileri bu tür sistemler üzerinden bağış yapmaya teşvik
ederken aynı zamanda STK’ların tanınması, bağışçı havuzlarının genişlemesi ve farklı destek
mekanizmalarının gelişmesi açısından da önemli bir potansiyele sahip. Bu örneklerden biri olan
givin, ‘durmasın, destek olsun’ sloganı ile elinizde “duran” eşyaları veya sunabileceğiniz
hizmetleri satarak elde edilen gelirle, işbirliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarını desteklemenizi
kolaylaştırıyor. givin’in kurucu ortağı Başak Süer’in, sosyal fayda yaratma hedefi ile iş dünyası
bakış açısının bir arada olduğu bir sosyal girişimcilik modeli sunan givin ile ilgili sorularımızı
yanıtladığı 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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