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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Çevrenin Korunması Hibe Programı
Bolu Bağışçılar Vakfı, 2014 yılında Bolu ilinde gerçekleşecek
çevrenin korunması ve iklim değişikliği konulu projeler için
“Çevrenin Korunması Hibe Programı”nı başlatıyor. Programın
amacı Bolu’nun çevre ve doğasının korunmasına katkıda
bulunmak ve iklim değişikliğinin önlenmesine destek olmaktır.
Son başvuru tarihinin 15 Ağustos olduğu Hibe Programı ile ilgili daha fazla bilgiye ve başvuru
formlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı: Filantropi alanında 40. yıl
Filantropi aktivitelerine 40 yıl önce başlayan Sabancı Vakfı, geçmişte yaptıkları çalışmaların
ışığında önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmek istedikleri hedefleri açıkladı. Radikal gazetesinde
çıkan haberde, Sabancı ailesinin yaptığı hayırseverlik aktivitelerinin zamanla nasıl stratejik
bağışçılığa dönüştüğü anlatılıyor. 40 yıl içinde 1.5 milyarlık kalıcı değer yarattıklarını belirten
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın sözlerine yer verilen
röportaja buradanulaşabilirsiniz.

Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
ortaklığıyla beraber "Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek
Programı"nı başlattı. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma
Konferansı (ICPD) Eylem Planı hakkında farkındalık
yaratmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek, gençlerin

cinsel sağlık konularında güçlendirilmesini sağlamak gibi amaçları olan Program kapsamında, proje
başına maksimum 2000 TL verilecektir. Daha fazla bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

TSRRF Hackhaton ve Venture Philanthropy
20-22 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Galata Rum Okulu’nda gerçekleşen TSRRF
Hackhaton 150 yaratıcı profesyonel ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren liderleri bir araya getirdi.
ABD Diplomatik Temsilciliği ve Yaratıcı Fikirler Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte atölye
çalışmalarının yanı sıra mentorluk konuşmalarına da yer verildi. TÜSEV Program Direktörü Sevda
Kılıçalp'in venture philanthropy üzerine bilgi aktardığı atölyenin videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel Bağışçılığı Neler Bekliyor?
Yerel filantropi liderlerinin değişen dünya koşullarına uyum
sağlamalarını amaçlayan "Yerel Bağışçılığı Neler Bekliyor?" yayını
tanıtıldı. Monitor Institute tarafından hazırlanan araçlar serisinde,
farklı bağışçı vakıflarıyla yapılan görüşmeler sonucunda ortaya
çıkarılan yenilikçi metotlar tanıtılıyor. Yayının kısa bir özetine ve
daha fazla bilgiye 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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