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İlham Veren Bağışçı Hikayeleri: Sina Afra
İlham veren bağışçı hikayelerine Sina Afra ile devam ediyoruz.
Markafoni Kurucu Ortağı ve 2014 Mayıs’a kadar Markafoni Yönetim
Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Sina Afra, 2007’den beri sayısız
girişime yatırım desteğinde bulunmuş bir melek yatırımcı. Mayıs’ta
faaliyete geçmiş olan Girişimcilik Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı
olan Sina Afra'nın bağışçılık hikayesine buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir Uygulama Komitesi Çalışmalarına Başladı
Bağışçılığın daha etkili, demokratik ve sosyal değişim odaklı bir
deneyim haline dönüşmesini sağlayan giving circle modeli,
Türkiye'de ilk defa "Destekle Değiştir" etkinliğiyle beraber 13
Mayıs 2014'te düzenlenmişti. Bağışçılığın geliştirilmesi ile ilgilenen
sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin içinde bulunduğu Destekle
Değiştir Uygulama Komitesi, önümüzdeki dönemde modelin
Türkiye’nin farklı yerlerinde uygulanabilirliğini tartışmak için çalışmalarına başladı. 10 Haziran'da
düzenlenen Uygulama Komitesi toplantısında önümüzdeki dönemde atılacak adımların üzerinden
geçildi.

Sosyal Etkiyi Ölçmek ve İyileştirmek: Sivil Toplum, Şirketler
ve Etki Yatırımcıları için Rehber
Kaynaklarınızı, zamanınızı ve itibarınızı sosyal bir sorun için
ortaya koyuyorsunuz, ama gerçekten de bir değişim yaratıyor
musunuz? Kuruluşlar kendi çalışmalarından ve etkiledikleri
insanların sayılarından bahsediyor ama bu insanlar gerçekten
olumlu bir şekilde etkileniyor mu? Marc J. Epstein ve Kristi Yuthas
tarafından hazırlanan "Sosyal Etkiyi Ölçmek ve İyileştirmek:
Sivil Toplum, Şirketler ve Etki Yatırımcıları için Rehber" adlı
yayın ise, 50'yi aşkın sosyal etki ölçümleme sistemini analiz edip,
konuyla ilgilenenlere daha anlaşılabilir bir yol haritası sunuyor. Yazının kısa bir
özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Grantcraft Websitesi Açıldı!
Filantropi alanına dair yeni yöntemleri, araştırmaları ve araçları
kitlelerle paylaşan Grantcraft, 2013 Sonbaharı'nda yenilikçi bir yöntemle websitesini değiştirmeye
karar vermişti. Sitenin daha kullanıcı dostu olması için arayışa giren Grantcraft, anketler, mülakatlar
ve araştırmalar sonucunda daha fonksiyonel bir site ortaya çıkardı. Haziran ayı başında yayına
giren websitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Bağışçılık
Kurumsal bağışçılık, ticaretin önemli bir kısmı haline gelmiş
durumda. Örneğin, America's Charities kuruluşunun 2013 yılında
yaptığı araştırmaya göre Amerika'da, kurum içi bağış
programlarıyla beraber her yıl 3 milyar dolar bağış yapılıyor. Ama
ya bu şirketler kadar fazla maddi kaynağınız yoksa? Stephanie
Barstow kaleme aldığı yazısında küçük ölçekli işletmelerin kendi kaynaklarını göz önüne alarak
yapacakları sosyal fayda için en önemli kaynağı belirtiyor: çalışanlar. Yazının kısa Türkçe
özetineburadan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Toplumsal Değişim ve Anlatıcılık
"Toplumsal değişim için anlatacağınız hikaye samimi olmalı" diyor
Serdar Paktin. Yaratıcı Fikirler Enstitüsü ile beraber yeni bir
iletişim projesi olan Journos.com.tr üzerine çalışan Paktin,
toplumsal değişimi bir hikayeye benzetmenin yanı sıra, sivil
toplumun kendini anlatabilmesi için yeni iletişim araçlarını

kullanması gerektiğini düşünüyor. Yeni medya alanının getirdiği yeniliklerin anlatıldığı 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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