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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Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu - Etki Analizi
TÜSEV koordinasyonu ile yürütülen Türkiye Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu belirledikleri
öncelikli konularda bilgi paylaşımına başladı. Hibe veren kuruluşların birbirinin çalışmalarından
haberdar olmaları, pratik ihtiyaçlar doğrultusunda işbirlikleri yapmaları ve ortak vizyon geliştirmeleri
için başlatılan Çalışma Grubu, 30 Mayıs'ta düzenlenen toplantısında etki analizi gündemine aldı.
Etki analizi atölyesi Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu uzmanları Dr. Ayşe Seda Müftügil ve
Duygu Güner tarafından verildi.

Pilar Gonzales ile Sohbet
Filantropi sohbetleri Pilar Gonzales ile devam ediyor. San
Francisco şehrinde yaşayan Gonzales, işe alınmak için bekleyen
günlük işçilere her gün eldiven, sandviç ve kahve alıyor. Bunun
dışında da aylık gelirinin önemli bir miktarını bağış olarak veriyor.
Paylaşmanın hayatına denge getirdiğine inanan Pilar Gonzales'in
bağışçılık hikayesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Programında Şirketleri Konuştuk
Filantropi Profesyonelleri’nin 27 Mayıs'ta yaptığı üçüncü toplantıda konu şirketler ve topluma katkı
programları oldu. Bu modülde Toplum Gönüllüleri Vakfı İletişim ve Kaynak Geliştirme Departmanı
Yöneticisi Betül Özer şirketlerle çalışma ilkeleri ve deneyimlerini paylaştı; TÜSEV Şirketlerin
Topluma Katkı Rehberi yayını temel alarak topluma katkı programı tasarımı ve yönetimindeki

adımlardan ve iyi uygulamalardan bahsetti; Vodafone Türkiye, Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı
Başak Ülgenalp ve Boyner Holding KSS Müdürü Aysun Sayın kendi program alanlarından
bahsettiler; STK’larla çalışma yöntemi ve STK’lardan beklentilerini anlattılar. Bu modülün sonucu
olarak katılımcılar hem şirket perspektifini duyarak şirketlerle kurdukları işbirliklerini iyileştirmek
yönünde önemli bir adım attılar hem de ileride şirketlere verebilecekleri danışmanlık için program
tasarımı hakkında bilgilerini arttırmış oldular.

Kadınlar ve Kız Çocuklarının İçerilmesinde Vakıfların Rolü
Grantcraft, 2012 yılında yayınladığı "Kadın ve Kız Çocuklarının
İçerilmesi için Fon Sağlamak" isimli rehberiyle, kadınların
toplumdaki konumlarını iyileştirmelerini yeni ve etkili yöntemlerle
desteklemeleri için Avrupa'daki vakıflara ilham kaynağı olmayı
amaçlıyor. Başak Sanat Vakfı ile birlikte oluşturulan vaka
incelemesi ise "Küçük Anneler, Müzisyenler ve Matematik"
programı kapsamında Türkiye'de kentlerde baş gösteren sosyal
adaletsizlikle mücadele eden ve yürüttüğü faaliyetlerle özellikle
kız çocuklarının sosyal içerilmesini sağlamayı hedefleyen bir vakfın başarı öyküsünü anlatıyor.
Yazının tamamına buradanulaşabilirsiniz.

Faaliyetlerinizin Sayısına Bakmayı Bırakıp Sonuçları Ölçmeye Başlayın!
Chronicle of Philanthropy yazarlarından Jason Saul, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bir gözlemini
paylaşıyor: birçok kuruluş, faaliyetlerinin yarattığı sonuçlara odaklanmak yerine yaptıkları faaliyetleri
sayıyor. Saul bunu, faaliyetleri saymanın görece kolaylığına ve sonuç ölçümünün daha fazla kaynak
gerektirmesine bağlıyor. Bu kendi içinde bir kısır döngü yaratıyor. Yarattığı etkiyi ölçemeyen
kuruluşlar bu etkiyi gösteremiyor ve etkiyi gösteremedikleri için de kaynakları kendilerine
çekemiyorlar. Makalenin Türkçe özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Avrupa’yı Yeniden Düşünmek: Avrupa
Vakıflar Merkezi Konferansı
TÜSEV Sosyal Yatırım Programı Direktörü S.Sevda Kılıçalp
yazısında 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa’yı
Yeniden Düşünmek konulu Avrupa Vakıflar Merkezi (European
Foundation Center – EFC) Yıllık Konferansı’ndan izlenimlerini
aktarıyor. Yazının tamamına 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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