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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Romanya Bağışçı Vakıfları Ziyareti Notları Yayınlandı
TÜSEV, Romanya'da bulunan bağışçılar vakıflarını ziyaret etmiş, bu
vakıfların işleyişlerini ve programlarını inceleme fırsatını yakalamıştır. 26 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen ve Mott Vakfı tarafından
desteklenen ziyarette Sibiu, Cluj ve Alba kentlerindeki bağışçılar vakıfları
mercek altına alınmıştır. Ziyaretin detaylarını anlatan rapor
içinburayı ziyaret edebilirsiniz.

Gelişen Ekonomilerde Filantropi Konferansı için Katılım
Politik ve ekonomik anlamda değişim gösteren ülkelerde sosyal sorunlara yönelik bakış açısı da
değişim göstermektedir. 13-16 Nisan tarihlerinde Washington'da düzenlenecek olan "Gelişen
Ekonomilerde Filantropi Konferansı"nda bu alanda yaşanan gelişmeler analiz edilecektir.
Konferans'ta paylaşılmasını istediğiniz sunumlar veya daha fazla bilgi için burayı ziyaret
edebilirsiniz.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Açılıyor
Sabancı Vakfı, "Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip
olmaları ve topluma aktif katımları" hedefine yönelik çalışan sivil
toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek için 2014 Toplumsal
Gelişme Hibe Programı'na başlıyor. Hibe Programı 3 Ocak 2014 itibariyle başvurulara açılacak, 21
Şubat 2014 tarihinde ise başvurular kapatılacaktır. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal Sorumluluk Raporu Yayınlandı
Roche, "Kurumsal Sorumluluk Raporu"nu yayınladı. Türkiye'de ikinci kere yayınlanan rapor, Global
Reporting Initiative - Küresel Raporlama Girişimi tarafından A+ seviyesinde derecelendirildi. Mikado
Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı'nın danışmanlığını yaptığı Roche Türkiye, kurumsal
yönetişim, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk gibi konulardaki uygulamalarını bu
raporda paylaşıyor.

Haftanın Yazısı: "Toplumsal Destek Aracı Olarak Bağışçılar
Vakfı"
TÜSEV Program Koordinatörü Burcu Uzer tarafından derlenen
yazıda Bağışçılar Vakıfı modelinin amacı, kısa geçmişi, dünyadaki
uygulamaları ve Türkiye'nin tek bağışçı vakfı olan Bolu Bağışçılar
Vakfı'nın başarılarını özet halinde bulabilirsiniz.
Yazıyaburadan 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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