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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Mehmet Arca Akalın
İlham veren bağışçı öykülerine Mehmet Arca Akalın’la devam ediyoruz. Koç Üniversitesi
Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve insan kaynakları alanında faaliyet gösteren
BeathChapman firmasının Türkiye Kurucu Ortağı ve aynı zamanda Kıdemli Danışmanı olan
Akalın, çocukluğundan gelen toplumsal farkındalığını arkadaşları ve çevresiyle paylaşıyor.
Dedesi, İzmir’in tanınmış iş adamlarından merhum Salih Şükrü Baysak ile olan ilişkisinden
başlayan ve bugün farklı şekillerde devam eden bağışçılık deneyimlerini paylaşan Akalın’ın
öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Webinar: Hibe Alan Kuruluşların Kapasitelerini Artırmak
İki hafta önce yayınlanan Değişim için Bağış bülteninde Grantcraft tarafından yayınlanan “Hibe
Alan Kuruluşların Kapasitelerini Artırmak” adlı rehberin duyurusunu yapmıştık. Grantcraft’in 24
Mart’ta düzenlenecek olan webinarında ise, rehberin ana bulguları analiz edilecek ve
katılımcılarla paylaşılacak. Webinar ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hikaye Anlatıcılığının Özelliği Nedir?
“Eğer yeni bir dünya yaratmak istiyorsak, anlatırken dinlemeyi öğrenmemiz ve hayal ettiğimiz
toplumla ilgili yeni hikayeler söylememiz gerekiyor.” Simon Hodges tarafından yazılan ve Open
Democracy websitesinde yer alan makale, başarılı hikaye anlatıcılığının unsurlarını ve
özelliklerini okuyucularla paylaşıyor. İş dünyasında, kurumsal kültürü geliştirmede ve
savunuculuk çalışmalarına toplumsal destek sağlama konusunda önemli bir yere sahip olan
hikaye anlatıcılığının anlatıldığı haberin kısa bir özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul ve Konferansı
Avrupa Vakıflar Merkezi'nin (European Foundation Center - EFC) bu yılki Genel Kurul toplantısı
ve Konferansının konusu “Filantropi: Değişim için Vizyon ve Enerji” olacak. 20-22 Mayıs 2015
tarihlerinde Milano’da gerçekleşecek olan konferans, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra;
gençlik, sosyal eşitliğin sağlanmasında şirketlerin rolü ve toplumsal direnç gibi konularda
tartışmalara ev sahipliği yapacak. Konferansla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Yardımseverlik Koşularının Bireylere ve Sivil Topluma Etkisi
Yardımseverlik koşuları son dönemde daha sık duymaya başladığımız bir kavram. Bir yandan
spor kültürünü yaygınlaştırırken; diğer yandan yurttaş katılımı için de olanak
sağlayanyardımseverlik koşuları, sivil toplum kuruluşları için de önemli bir kaynak geliştirme
aracı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’deki yardımseverlik koşularına öncelik eden Adım Adım
oluşumu kurucuları Itır Erhart ve İ. Renay Onur, bu ayki bülten yazımızda oluşumu masaya
yatırıyor ve okuyuculara detaylı bir analiz sunuyor. Makalenin 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 sitesiniziyaret edebilirsiniz.
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