
Değişim İçin Bağış

http://www.ngi3d.com/mail/sablonlar/dib35/[18.03.2015 08:48:20]

 5 Mart 2015     Sayı: 35  

Diaspora Filantropisi ve Etkili Bağışçılık
Yurtdışında yaşayan ve ülkesindeki toplumsal sorunların çözümüne kaynak aktarmak isteyen
bir bağışçıysanız veya yurtdışında yaşayan bağışçıları ve kuruluşunuzu buluşturmak isteyen bir
sivil toplum lideriyseniz bu webinarı dinlemek isteyebilirsiniz. Bolder Giving oluşumu ve
Worldwide Initiatives for Grantmakers Support (WINGS) ortaklığı ile düzenlenen “Diaspora
Filantropisi” webinarı 2 Nisan’da gerçekleşecek. Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu
üyesi ve filantropist Burcu Mirza ve Global Fund for Community Foundations Genel Müdürü
Jenny Hodgson’ın konuk olacağı webinar için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak Geliştirmede İletişimin Rolü
Türkiye'nin ilk uluslararası sosyal fayda iletişimi konferansı Hemzemin kapsamında, TÜSEV,
“Kaynak Geliştirmede İletişimin Rolü” konusunda bir panel düzenledi. TÜSEV Genel Sekreter
Yardımcısı Liana Varon moderatörlüğünde 25 Şubat’ta gerçekleşen çalışmada, TÜSEV Proje
Koordinatörü Burcu Uzer, Koruncuk Vakfı Bireysel İlişkiler ve Sosyal Medya Koordinatörü
Aydan Kıral ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği Kurucusu Enes Kaya bireysel bağışçılarla
iletişim alanında deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Panelin notları için burayı ziyaret
edebilirsiniz.

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı
Avrupa Birliği tarafından yürütülen “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesi”
kapsamında, “Çevre”, “Enerji” ve “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” Hibe Programlarının
çağrısı yayınlandı. Son başvuru tarihi 25 Mayıs 2015 olan hibe programı kapsamında yaklaşık
olarak 75 projeye hibe desteği öngörülüyor. Hibe programı ile ilgili daha fazla bilgiye ve başvuru
belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Give and Gain Çalışan Gönüllülüğü Haftası
Türkiye’de Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından
düzenlenen, özel sektör çalışanlarının tecrübelerini, becerilerini ve de zamanlarını toplumun
ihtiyaçları doğrultusunda gönüllü olarak değerlendirdiği bir hafta olan Give & Gain Çalışan
Gönüllülüğü Haftası, 2-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’de 2012
yılından beri uygulanan Give & Gain Çalışan Gönüllülüğü Haftasında 40’tan fazla gönüllülük
etkinliği, sayıları 3000’e yakın gönüllü tarafından düzenlendi. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret
edebilirsiniz.

Hibe Alan Kuruluşların Kapasitelerini Artırmak
Grantcraft tarafından yayınlanan “Hibe Alan Kuruluşların Kapasitelerini Artırmak” isimli rehber,
hibe veren kuruluşların hibe alan kuruluşlarla gerçekleştirebileceği kapasite geliştirme
yöntemlerini analiz ediyor. Farklı boyut ve çalışma alanlarından gelen kuruluşlardan örnekler
veren Rehber, hibe alan kuruluşların yapısal olarak güçlenmeleri için ne yapılması gerektiğini
masaya yatırıyor. Rehber aynı zamanda kapasite geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların da
etki değerlendirmesinin yapılması için farklı tavsiyeler ortaya koyuyor. Rehbere 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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