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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Ömer Faruk Boyacı
Ömer Faruk Boyacı, Sirkeci bölgesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir turizm anlayışına sahip
olması için yıllardır çalışmalarda bulunan bir turizmci. Sirkeci Güzelleştirme ve Yaşatma
Derneği, Küçük Oteller Derneği gibi kuruluşların kurulma aşamasında kilit rol oynayan Ömer
Faruk Boyacı’dan sivil toplum alanındaki çalışmalarını dinledik; bir bağışçı ve aktivist olarak
deneyimleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Ömer Faruk Boyacı’nın ilham veren öyküsüne
buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Bağışçılığı Konuşuyoruz!
STK’lara yaptığımız bağışlarla büyük etkiler yaratabilir, değişim başlatabilir miyiz? TÜSEV’in
Türkiye’de bağışçılık kültürünü geliştirmek ve stratejik bağışçılığı teşvik etmek amacıyla
yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi’nin sosyal medya hesapları açıldı. Yeni sosyal medya
kanallarımız üzerinden her gün bilgi paylaşımında bulunarak, bağışçılık konusuyla ilgili merak
edilenleri konuşacağız. Mart ayı itibarıyla bizi Twitter’da @sosyalyatirim ve Facebook’da
Değişim için Bağış hesaplarından takip edebilirsiniz.

Diaspora Bağışçılığı Üzerine bir Webinar
TÜSEV’in proje ortakları arasında yer aldığı Global Givers, farklı ülkelerden ilham veren bağışçı
öykülerini paylaşmaya devam ediyor. Global Givers’ın web sitesinde yayınladıkları arasında
TÜSEV’in yayına hazırladığı 6 öykü de yer alıyor. Global Givers bağışçılık alanındaki
çalışmalarının bir parçası olarak, 2 Nisan 2015 Perşembe günü saat 18:00’de diaspora
bağışçılığının konuşulacağı bir webinar düzenliyor. Türk Filantropi Vakfı’ndan Burcu Mirza ve
Bağışçılar Vakfı Küresel Fonu’ndan Jenny Hodgson’ın konuşmacı olarak katılacağı webinarı
buradan takip edebilirsiniz.

Online Kaynak Geliştirme Konferansı
The Resource Alliance tarafından 13-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Online Kaynak
Geliştirme Konferansı’nın kayıtları açıldı. Aralarında Hollanda, Malezya, İngiltere ve Güney
Afrika gibi farklı ülkelerden konuşmacıların yer aldığı Konferansta; kaynak geliştirme yöntemleri,
sosyal medya kullanımı ve kitlesel fonlama konuları tartışılacak. Katılımın ücretsiz olduğu
Konferansa buradan kayıt olabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Özel Sektör – Sivil Toplum İşbirliklerinde Bir İyi Örnek: Gelecek Turizmde Projesi
Anadolu Efes’in kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 2007 yılından bu yana
yürüttüğü Gelecek Turizmde projesi; gerek yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanında
yapılan çalışmalar, gerekse özel sektör-sivil toplum işbirliği açısından başarılı ve dikkat çekici
bir örnek. Anadolu Efes’in kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını ve Gelecek
Turizmde Projesini Anadolu Efes Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban’dan
dinledik. Simge Balaban ile sohbetimizin tam metnini buradan okuyabilirsiniz.

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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