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 olacak.
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Bağış Grupları ve Yeni Nesil Donörler
Grantcraft tarafından gerçekleştirilen "Yeni Nesil Donör
Araştırması"nda donörlerin yaptıkları katkılarla elde ettikleri
"etki"yi görmek istedikleri belirtiliyor. Grantcraft düzenlediği yeni
podcast bölümünde, "giving circle-bağış grubu" dediğimiz
modelin yeni nesil için önemini anlatan bir röportaja yer veriyor.
Crowdfunding, bağış grubu gibi yenilikçi yöntemlerin genç
donörler için önemini anlatan podcast'e buradanulaşabilirsiniz.

Stanford Social Innovation Review Bilgi Serisi Başlıyor
Stanford Social Innovation Review ve Bridgespan tarafından sekiz haftalık bir bilgi serisi
oluşturuldu. Bağışçıların ve vakıf yöneticilerinin yeni stratejilerini ve etki ölçme yöntemlerini
paylaşacakları blog yazıları ve videoları ücretsiz olarak yayınlanacak. Seriyle ilgili fazla bilgi
içinburayı ziyaret edebilirsiniz.

Şirketlerin Topluma Katkı Programları Deneyim Paylaşımı
Düzenlendi
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın, Özel Sektör Gönüllüleri
Derneği ile birlikte KSS uzmanlarını bir araya getirdiği,
şirketlerin topluma katkı programları çerçevesinde yenilikçi
yöntemlerini, iyi uygulamalarını ve gelişim alanlarını tartıştığı

deneyim paylaşımı 22 Ekim’de gerçekleşti. Toplantı notlarınaburadan ulaşabilirsiniz.

Doğan Organik Ürünler BITC Forumu'na Katıldı
Business in the Community (BITC)'nin, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında Avrupa çapında
düzenlediği ödül programında başarı kazanan projelerin detaylarının paylaşıldığı bir forum
gerçekleştirildi. Forumun Türkiye'den tek katılımcısı, örnek bir topluma katkı programı olarak
gösterilen Doğan Organik Ürünler oldu. 2002 yılında kurulan Doğan Organik Ürünler, Kelkit'te bir
çok aileye istihdam sağlamış ve bölgenin ekonomik anlamdan kalkınmasına yardımcı olmuş. Daha
fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Vodafone Cep Bağış Uygulaması

Teknolojik gelişmelerle beraber bağışçılık uygulamaları
kolaylaşıyor, küçük bağışlar da harekete geçmiş oluyor.
Vodafone tarafından hizmete sunulan ücretsiz bağış uygulaması
sayesinde bağışçılar diledikleri kuruma bağışta bulunabilecekler.
Uygulama sayesinde bağışçılar, ilgilendikleri kurumların bilgilerine telefonlarından ulaşabilecekler.
Bağış uygulamasıyla ilgili 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.

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

Powered by Mad Mimi ®

