
 5 Şubat 2015     Sayı: 33  

Olga Alexeeva Ödülleri
Alliance Dergisi tarafından her yıl, yükselen ekonomilerde sosyal değişim filantropisinin gelişimi
için liderlik, yaratıcılık ve sonuç odaklılık alanlarında üstün çabaları ortaya çıkarmak için verilen
Olga Alexeeva Ödülü’ne başvurular 28 Şubat’a kadar kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıl Adım Adım
oluşumunun finale kaldığı Ödül ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Başladı
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı, yeni dönem katılımcılarıyla 27 Ocak’ta başladı.
Filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye
taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlanan Program, 12 katılımcıyla beraber
her ay yarım günlük sunum, tartışma, pratik ve deneysel etkinliklerden oluşan bir öğrenme-
uygulama metoduna ev sahipliği yapacak. Programla ilgili daha fazla detay için burayı, yeni
dönem katılımcılarını tanımak için ise burayı ziyaret edebilirsiniz.

Webinar: Başarılı Hibe Başvurularında Bulunmak
Güçlü hibe başvuruları yazma teknikleri, Chronicle of Philanthropy tarafından düzenlenecek
webinarda tartışılacak. 5 Şubat’ta gerçekleşecek olan 90 dakikalık webinar, daha önce hibe
başvurularında bulunmuş ama kendini bu konuda geliştirmek isteyenler için pratik öneriler
sunacak. Hibe başvurularını değerlendirmiş uzmanların da katılım sağlayacağı webinarla ilgili
daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifika Programı
Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeleri paylaşmak ve gelecek eğilimleriyle ilgili
kapsamlı bilgi sağlamayı amaçlayan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifika Programı’na
başvurular kabul edilmeye başladı. Özellikle özel sektör kuruluşlarında KSS projeleri yöneten
veya yönetmeyi hedefleyen bireylere yönelik hazırlanan eğitim, Kadir Has Üniversitesi
tarafından 5-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Başvuru süreci ve katılımla ilgili daha
fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Ayın Yazısı: “Yuvarla” ile Yenilikçi Kaynak Geliştirme Modelleri Üzerine bir Sohbet
Yuvarla sosyal girişimi, e-ticaret sitelerine kolayca eklenebilen Yuvarla modülü ile online
alışverişlerde yapılan harcama tutarını ek bir işlemle yukarıya yuvarlayarak, kullanıcıların farklı
sivil toplum kuruluşlarına destek vermelerineolanak sağlıyor. Bu yenilikçi yöntem ve bağışçılık
alanında yaşanan gelişimlerle ilgili yorumlarını almak üzere Yuvarla kurucu ortakları Emre
Danacı ve Erdi Yerebasmaz’a bazı sorular yönelttik. Yazının 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. 
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