Değişim için Bağış E-Bülteni
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında belirli aralıklarla, Türkiye’de ve Dünya’da bağışçılık
alanında yaşanan önemli gelişmeleri ve haberleri sizlerle paylaşıyor olacak.
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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Timur Tiryaki
"Ne zaman ki 'ben'in önüne 'biz' geçebilir, o zaman mutlu
bireylerden oluşan sağlıklı bir toplum haline gelmemizin önü
açılır..." TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında sunduğu
İlham Veren Bağışçı Öyküleri dizisine SOGLA kurucularından
Timur Tiryaki ile devam ediyor. Yazının
tamamına buradanulaşabilirsiniz.

Bolder Giving Filantropi Sohbetleri
Bolder Giving kuruluşunun farklı profillerdeki bağışçılarla yaptıkları röportajların ses kayıtlarını, proje
işbirliğimiz kapsamında, Türkçe özeti ile beraber degisimicinbagis.org’ta aylık olarak yayınlamaya
başlıyoruz. Her ay maaşının %50'sini sivil toplum kuruluşlarına bağışlayan ve etkili bağışçılığı
yaygınlaştırmak için çeşitli çalışmalar yürüten, matematik öğretmeni, Boris Yakubchik’in
hikayesini buradan okuyabilirsiniz.

Online Filantropi Dersi
Mart ayında başlayacak olan, Learning by Giving Vakfı ve
Northeastern Üniversitesi tarafından düzenlenen online filantropi
dersi 6 hafta sürecek. Seminer, interaktif alıştırma, grup
tartışmaları ve Warren Buffett, Doris Buffet, Cal Ripken, Jr.,
Soledad O’Brien, Ben Cohen ve Jerry Greenfield ve Tom Werner
gibi önde gelen filantropistler ile mülakatı da kapsayan ders
programına yazılankatılımcılar, hem filantropi üzerine bilgi alacak hem de bir hibe programı için
Amerika’daki sivil toplum kuruluşlarını aday göstererek ve karar sürecine katılarak öğrendiklerini
uygulama imkanı bulacaklar. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Burs Programı Başlıyor
TÜSEV’in, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri aktarmak,
planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında
STK profesyonellerine yönelik başlattığı 2014 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı
Bursiyerleri belirlendi. Filantropi Profesyonelleri Burs Programı filantropinin gelişimini önemseyen ve
bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına
yönelik olarak tasarlanan Program 4 Mart'ta tanışma toplantısıyla başlayacak ve 10 ay sürecek.

Yeni Yayın: Donör Şeffaflığını Açığa Çıkarmak
Grantcraft tarafından yayınlanan "Donör Şeffaflığını Açığa
Çıkarmak" rehberi, şu 5 başlık altında vakıfların"şeffaflık"
kavramını hibe programlarına nasıl hayata geçirebileceklerine
dair tavsiyelerde bulunuyor: "donörler ve hibe alıcılar arasındaki
ilişkiyi iyileştirmek," "daha fazla işbirlikleri kurmak," "kamu
güvenini artırmak," " fon kuruluşlarının aynı alanları mükerrer
fonlamasını önlemek”" ve "insanların beraber öğrenebilecekleri
toplumlar inşa etmek." İngilizce yayınlanan rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Haftanın Yazısı: "Sosyal Değişim Yaratabilmek: Hibe Programlarının Rolü"
TÜSEV Değişim için Bağış Projesi Koordinatörü Burcu Uzer, Alliance Dergisi'nin 14 Ocak tarihinde
gerçekleştirdiği “Sosyal Değişim Yaratabilmek: Hibe Programlarının Rolü” (Achieving Social
Change: What Role for Grantmaking?) başlıklı webinar’da tartışılan konuları okuyuculara aktarıyor.
Vakıfların hibe programlarının sosyal değişimdeki rolünün tartışıldığı yazıya buradanulaşabilirsiniz.

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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