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.
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2014
Sayı: 30
Desteklediniz, Değiştiriyoruz!
Küçük katkıların ne kadar büyük değişimler yaratabildiğine bir kez daha hep
beraber şahit olduk. Toplumsal çalışmalara kaynak oluşturmak isteyen bireysel
destekçilerle sosyal projeleri bir araya getiren bir inisiyatif olarak ortaya çıkan
"Destekle Değiştir"in ikinci uygulaması 16 Aralık'ta gerçekleşti. Pera Müzesi'nde
düzenlenen harika gecede Destekle Değiştir, içimizdeki dayanışma ruhunu bir
kez daha canlandırdı. Destekçilerin STK'larla bir araya geldiği akşamda, sosyal sorunların çözümü için
çalışmalarda bulunan proje sahipleri fikirlerini katılımcılarla paylaşma fırsatını yakaladılar.
Filantropi Profesyonelleri Programı İkinci Dönemi Başvuruları Devam Ediyor!
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri
aktarmak, planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında STK
profesyonellerine yönelik düzenlediği programının 2. dönemi için başvuruları kabul etmeye devam ediyor.
Filantropi Profesyonelleri Programı filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve
becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. 5 Ocak'a kadar
başvurabileceğiniz programla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Sabancı Vakfı Hibe Programı Açıldı!
Sabancı Vakfı tarafından yürütülen "Toplumsal Gelişme Hibe Programı"nın
2015 yılı için başvuruları başladı. Özellikle kadın, genç ve engellilerin eşit
fırsatlara erişimi ve topluma katılımları konusunda destek veren Hibe
Programı kapsamında bugüne kadar 46 proje desteklenmiş ve 8 milyon
TL'den fazla hibe verilmiştir. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2015 olan Hibe
Programı'nın başvuru koşulları ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi için 1.5 Milyon ABD Doları Bağış
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve ARGE Danışmanlık işbirliği ile yürürlüğe giren Argüden Yönetişim Akademisi Şartlı
Bağış Fonu'na Avrupa'nın en büyük treyler üreticilerinden Tırsan A.Ş. tarafından 1.5 milyon ABD doları bağışta
bulunuldu. Yönetişim Akademisi'nin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılması için yapılan bağış, yurt dışında
sıkça rastlanan "major gift" ("büyük bağış") niteliği taşıyor. Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Yılmaz Argüden, söz konusu bağışın yönetişim alanında yapılmasının Türkiye'nin bağışçılık tarihi için oldukça
önemli bir adım olduğunu belirtti. Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel Bağışçılık ve Çevre
Yerel bağışçılık üzerine çalışan profesyoneller 25-26 Kasım 2014’te Global
Fund for Community Foundations davetiyle Tewa evsahipliğinde Lalitpur,
Nepal’de bir araya gelerek yerel bağışçılık ile çevrenin kesişim kümesinde
kalan konuları ele aldılar. GFCF’ten çevre fonu alan bağışçı vakıfları ilk defa
Nepal’de yüz yüze görüşmüş oldular. Etkinliğe katılan TÜSEV Sosyal Yatırım
Programı Direktörü Sevda Kılıçalp'in izlenimlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Türk İş Dünyasında İşletmelerin KSS Uygulamalarında Eğitim Raporu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından yayınlanan "Türk İş Dünyasında İşletmelerin KSS
Uygulamalarında Eğitim Raporu", eğitim alanında yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerini mercek altına
alıyor. Raporun tamamına 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.

