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.
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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 başlayan
TÜSEV, Wendy Chang ve Noelle Ito ile gerçekleştirilen röportajla filantropi sohbetlerine ediyor.
Amerika'da bir çok Giving Circle grubunun kurucusu olan Wendy Chang ve AAPIP’te (Asya kökenli
Amerika’lıların ve Pasifik Ada’lıların üye olduğu filantropi kurumu) yerel filantropi bölümü direktörü
olarak çalışan Noelle Ito'nun hikayelerinin tam metnineburadan ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin Topluma Katkı Programları: Davranış Kuralları Atölye Çalışması, 25 Mart 2014
TÜSEV ve KSSD; şirketlerin kurumsal iletişim-kurumsal vatandaşlık yöneticilerini ve gönüllü komite
temsilcilerini Davranış Kuralları kavramını ele almak ve taslak bir kurallar dizisi oluşturmak için 25
Mart 2014’te düzenleyecekleri atölye çalışmasına davet ediyor. 15.00-17.00 saatleri arasında
TÜSEV ofisinde gerçekleşecek olan etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bankalar için Sosyal Etki Stratejileri
European Venture Philanthropy Association ve London Business
School tarafından yayınlanan "Bankalar için Sosyal Etki Stratejileri:
Venture Philanthropy ve Sosyal Yatırım" adlı yayın, Avrupa'da
bulunan bankaların kendi maddi kaynaklarını ve ağlarını
kullanarak, sosyal yatırım yöntemiyle nasıl sosyal etki
yaratabileceklerini açıklıyor. Arşiv araştırması ve banka
yöneticileriyle gerçekleştirilen röportajlar sonucunda hazırlanan
yayının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı - Tanışma Toplantısı Gerçekleşti
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV), 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 Filantropi Profesyonelleri
Burs Programı, 4 Mart 2014'te gerçekleşen tanışma toplantısıyla başladı. Filantropi Programının ilk
tematik toplantısı ise, Bolder Giving Direktörü Jason Franklin'in de katılımı ile 25 Mart'ta
gerçekleşecektir.

Haftanın Yazısı: "Türkiye’de Sosyal Sorunların Çözümü için
Bireysel Destek"
Columbia Global Center'ın Türkiye Program Yöneticisi, Rana Zincir
Celal tarafından kaleme alınan yazıda, maratonlar aracılığı ile bireyler
sosyal kampanyalar arasında yaratılan bağ ve bireysel bağışçılığı
kolaylaştırıcı araçlar ele alınıyor. Dünya'nın farklı yerlerinde
düzenlenen maratonların bireysel bağışçılığı geliştirmekteki rolünün yanı sıra yakın zamanda Olga
Aleexeva Ödülü'ne aday gösterilen Adım Adım oluşumunun başarısının ardında yaran etkenleri
aktaran Celal'in yazısını görüntülemek 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.

©2014 Third Sector Foundation of Turkey | Bankalar Cad. Minerva Han No: 2/5 Karakoy, İstanbul Turkey

Powered by Mad Mimi ®

