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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Dr. Alper Öktem
Dr. Alper Öktem’in girişim ve katkılarıyla 2010 yılında hayata geçirilen Hrant Dink Vakfı Tarih
Araştırma Teşvik Fonu ile 1915’teki davranışlarıyla insanlığa örnek olan kişilerin bulunması ve
yaptıklarının günümüz toplumuyla paylaşılmasına yönelik araştırmalar yapılması teşvik ediliyor.
Dr. Alper Öktem ile 2013 yılı itibariyle kapsamı genişletilen “Tarih ve Hafıza Araştırmaları
Teşvik Fonu”, bağışçılık deneyimleri ve sivil toplum alanındaki çalışmaları hakkında bir sohbet
gerçekleştirdik. Dr. Alper Öktem’in ilham veren öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Roche Sivil Toplum Destek Programı Başladı
Sağlık alanında bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek çözümler bulmayı hedefleyen
Roche, hasta ve hasta yakını derneklerine katkı sağlamak amacıyla 31 Mart 2015 tarihinde
Sivil Toplum Destek Programı’nı başlattı. Roche Sivil Toplum Destek Programı, hasta ve
hasta yakını derneklerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirliklerinin artırılması ve
toplumsal sağlık alanının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Program kapsamında
seçilen beş sivil toplum kuruluşuna bir yıl süreyle Sosyal İnovasyon Merkezi danışmanları
tarafından yeniden yapılanma, yönetişimin güçlendirilmesi, insan kaynakları, belge yönetimi gibi
konularda danışmanlık verilecek. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yenilikçi Bir Model: Çarpı Fon
Kadir Has Üniversitesi, öğrencilere toplumsal değişim ve bağışçılığın önemini uygulamalı olarak
öğretecek yenilikçi bir model olan Çarpı Fon projesini uyguluyor. Öğrencileri yerel katılımla
projeler üretmeleri ve gerçekleştirmeleri için teşvik edecek Çarpı Fon projesi ile ilgili Kadir Has
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Serdar Dinler’den
aldığımız bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Geliştirme Alanında Yeni Çalışmaya Başlayanlar için Webinar
The Chronicle of Philanthropy tarafından 30 Nisan’da gerçekleşecek olan webinar, kaynak
geliştirme alanında çalışmaya yeni başlayan kişilerin kuruluşlarını etkin temsil edebilmesi,
bağışçılarla olan ilişkilerin kuvvetlendirmeleri ve daha etkili iletişim becerileri kazanabilmeleri
için tasarlanmıştır. Salvation Army’den Scott Justvig ve Michigan Üniversitesi’nden David
Zubl’un konuşmacı olarak katılacağı webinara buradan kayıt olabilirsiniz.

İngiltere’de Kadınlar Erkeklere Oranla Daha Fazla Bağış Yapıyor
The Guardian gazetesinde yayınlanan habere göre İngiltere merkezli The Charities Aid
Foundation’ın yaptığı araştırma kadınların erkeklerden daha fazla bağış yaptığını ortaya
koyuyor. Kadınların %63’ü derneklere ve vakıflara bağış yaparken, bu oran erkeklerde %52.
Aynı araştırmaya göre 16-24 yaş aralığındaki kişilerin %58’i herhangi bir bağış ya da sosyal
eylem içinde bulunmazken, 45-64 yaş aralığındakilerin %63’ü bağışçılık ve gönüllülük
konularıyla daha fazla ilgileniyor. Araştırmayla ilgili daha fazla bilgiye 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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