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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İlham Veren Bağışçı Hikayeleri: Tangül Sınav
İlham veren bağışçı hikayelerine Tangül Sınav ile devam ediyoruz.
Senarist ve refleksolog Tangül Sınav aynı zamanda senaryo
danışmanlığı ve senaryo-yapım öğretmenliği yapıyor. Genç Hayat
Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Tangül Sınav’ın eğitime ve
gençlerin gelişimine olan ilgisi onu gönüllü çalışmalara ve
bağışçılığa yönlendirmiş. Sınav'ın bağışçılık
hikayesine buradanulaşabilirsiniz.

Haldun Taşman ve Bağışçılık

7 yıl önce Amerika'da faaliyetlerine başlayan Turkish Philanthropy Funds (TPF) kurucu başkanı
Haldun Taşman, bağışçılık geçmişini Posta212'de okuyucularla paylaştı. Bugüne kadar topladıkları
fonlarla Türkiye'de farklı proje ve sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini belirten Taşman'ın
hedefi, bireysel bağışçıların sayısını artırmak. "Hem zengin hem de yardımsever" başlığıyla
yayınlanan röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Grantmakers East Forum, 8-10 Ekim 2014
Avrupa Vakıflar Merkezi tarafından düzenlenen
Grantmakers East Forum, bu sene 8-10 Ekim tarihlerinde
Fondazione Sicilia ve Fondazione con il Sud ev sahipliğinde

Sicilya'da gerçekleşecek. "Göç ve Mobilite" teması altında bu sene 19. kez düzenlenecek olan
Konferans'a, hibe veren kuruluşlar, kurumsal ve bireysel bağışçılar başvurabiliyor. Daha fazla
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Orta ve Doğu Avrupa Kaynak Geliştirme Konferansı, 8-10 Ekim 2014
Slovak Fundraising Centre tarafından Bratislava'da düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa Kaynak
Geliştirme Konferansı 8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Bu seneki Konferansın teması
"bireysel bağışçının sosyal, mobil ve online dünya'daki gücü" olacak; "sürekli değişen bir dünyada
bağışçıları nasıl mobilize edebiliriz?", "kaynak geliştirme uzmanlarına ilham veren yeni araçlar ve
uygulamalar nelerdir?" gibi sorular analiz edilecek. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Ayın Yazısı: Küçük ama Yerel Başlamak: Filantropi Yoluyla
Yerel Toplumların Geliştirilmesi
Karadağ’da mobil bir uygulama sayesinde bireylerin yolsuzlukları
raporlayabilmesi gibi farklı mekanizmalar sayesinde yerel
filantropi gelişirken, bireylerin katılımcılığı da artmış
oluyor. TechSoup Global’ın Program Geliştirme Direktörü ve
1998’den beri sivil toplumda çalışan Chris Worman kaleme aldığı
yazıda, gücünü tamamen yerel halktan alan bir filantropi anlayışı için yaratıcı bir yerel pazarın
oluşturulmasının faydasından bahsediyor. 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.

