Değişim için Bağış E-Bülteni
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında belirli aralıklarla, Türkiye’de ve Dünya’da filantropi
alanında yaşanan önemli gelişmeleri ve haberleri sizlerle paylaşıyor olacak.
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Bağışçılar Arasındaki İşbirliğinin Önemi
Grantcraft tarafından yeni yayınlanan “Bağışçı İşbirlikleri: Bağışçılar
Neden ve Nasıl Bir Arada Çalışıyorlar” adlı rapor, bağışçıların
giderek artan kalkınma sorunlarına karşı tek başına çalışmanın
zorluklarını anlamaya başladıklarını anlatıyor. Hibe veren vakıflar
arasındaki işbirliklerinin önemini vurgulayan
çalışmaya buradanulaşabilirsiniz.

Etkinlik: EVPA Eğitim Akademisi
Sivil toplumun profesyonelleşmesi amacıyla çalışanlara eğitim fırsatları sunan EVPA, "öğrenme"
olgusunun etrafında bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Sivil toplum kuruluşlarının gündelik hayatlarında
karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler sunmayı amaçlayan Akademi, özellikle "girişim temelli
sosyal yatırım" (venture philanthropy) konusuna yeni adım atan kuruluşlar için önemli bilgiler
sunuyor. Eğitimin ilk ayağı 30-31 Ekim 2013 tarihlerinde Barcelona'da gerçekleşecek. Eğitimle ilgili
daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Küresel Yoksulluğun Azalması ve Filantropi
Forbes Insights tarafından düzenlenen, Credit Suisse tarafından
desteklenen “Küresel Yoksulluğun Azalması: Değişim Katalizörü”
adlı çalışma, bağışçıların küresel yoksulluğa ilişkin görüşlerine yer
veriyor. Çözümler konusunda bağışçıların yaklaşımlarını ve
önerilerini analiz eden çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin Bağışçılık Uygulamaları
Topluma katkı programları açısından örnek uygulamalar sunan şirketlerin bir araya geleceği,
TÜSEV tarafından 22 Ekim’de düzenlenecek olan “Şirketlerin Topluma Katkı Programları” adlı
toplantıda* tartışılacak konulardan bir tanesini de KSS departmanlarının stratejik planlamaları
olacak. “Strateji ve Hedefler” oluşturma konusunda iyi örnekleri görmek için burayı ziyaret
edebilirsiniz.

*(Bu toplantı özel sektöre yönelik olacaktır.)

WWF - Türkiye'nin Canı Hibe Programı

WWF-Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik konusunda yerel doğa koruma
projelerini desteklemek amacıyla başlattığı Türkiye'nin Canı
Kampanyası’nda ikinci hibe dönemi için son başvuru tarihi 11 Ekim. Kampanya, Türkiye'nin biyolojik
çeşitlilik değerlerinin korunması amacıyla yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerine
hibe desteği veriyor. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

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.

