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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Toplum Gönüllüleri Vakfı - Gençlik Köprüsü
Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın başlattığı Gençlik Köprüsü Programı
21 Haziran'da başladı. Gençlik Köprüsü, Almanya ve Türkiye
arasında değişim içeren projelere hibeler sağlayarak iki ülke
arasındaki öğrenci ve genç değişim ve buluşma imkanlarını artırmayı amaçlıyor. Programla ilgili
daha fazla detaya buradanulaşabilirsiniz.

Yeni Bir Filantropi Kaynağı: "Inside Philanthropy"
Dünyaca ünlü düşünce kuruluşu Demos kurucularından David Callahan tarafından başlatılan
"Inside Philanthropy" girişimi, büyük bağışçıların bağış eğilimlerini, etkilerini ve detaylı profillerini
paylaşmayı amaçlıyor. Oluşum, geliştirdikleri yeni değerlendirme sistemiyle beraber, bağış yapılan
sivil toplum kuruluşlarının başarısından ziyade donörlerin performanslarını ölçmeyi hedefliyor. Yeni
nesil bağışçıların ve aktivistlerin daha fazla raporlama ve şeffaflık talep ettiğini belirten Callahan,
sitenin yerleşmesi ve geniş kitlelerce kullanılmasının biraz zaman alacağını belirtiyor. Inside
Philanthropy ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Jessan Hutchison-Quillian ile Sohbet
Filantropi sohbetleri Jessan Hutchison-Quillian ile devam ediyor.
Google'da mühendis olarak çalışan Quillian, gelirinin %40'ını bağışlıyor
ve kendisi gibi varlıklı ve genç bağışçılarla birlikte hareket ederek
bağışlarının etkinliğini arttırıyor. Beraber çalıştığı sivil toplum
kuruluşlarıyla "Giving Circle" etkinlikleri de düzenleyen Quillian'ın bütün

hikayesine buradan ulaşabilirsiniz.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri Basın Bülteni Yayınlandı
Bireysel çabaları ile eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında ciddi katkılar yapan bağışçıların öyküleri
bir basın bülteni ile geniş kitlelere tanıtıldı. Değişim için Bağış Projesi kapsamında, hazırlanıp bağış
yapmak isteyen bireylere bir yol haritası sağlayan "Bireysel Bağışçılar için Rehber" kitabının da
tanıtıldığı basın bülteninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Kullanımı ve Sivil Toplum
"Sivil toplum kuruluşları, bütçelerinin ortalama %3.2'sini teknoloji
için harcıyorlar." Chronicle of Philanthropy websitesinde yayınlanan
haber, sivil toplum ve teknoloji kullanımı üzerine yapılan bir
araştırmaya yer veriyor. Nonprofit Technology Networktarafından
düzenlenen "Nonprofit Technology Staffing and Investments"
Raporu , 718 STK'dan alınan bilgiler ışığında bilgi teknolojilerinin sivil toplum içinde oynadığı rolü
ortaya koyuyor. Raporun bazı bulgularının anlatıldığı kısa bir özete 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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