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Değişim için Bağış Projesi Açık Radyo’da
TÜSEV ekibi Açık Radyo’da Hülya Denizalp’in sunduğu “Toplumsal Dönüşüm için Sosyal
Girişimcilik” programına konuk olarak TÜSEV’in bağışçılık alanında yaptığı çalışmalar ve
Değişim için Bağış projesinden bahsedecek. Program 30 Nisan Perşembe günü 16.30’da
yayınlanacak. Programla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilir ve programı buradan
dinleyebilirsiniz.

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Başvuruları Başladı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Projesi kapsamında, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri verecek. Şirketlerin kurumsal sosyal
sorumluk alanında farkındalıklarının arttırılmasını amaçlayan ödül için başvuru süreci başladı.
Başvurular 2 Ekim 2015 tarihine kadar kabul edilecek. Aralık ayında düzenlenecek törenle
sahiplerini bulacak ödüllerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

C@rma “Pro Bono Haftası” Düzenliyor
Gönüllüler ve STK’ları buluşturan sosyal sorumluluk platformu C@rma, 12-15 Mayıs tarihleri
arasında BMW Vakfı, Ashoka ve Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin katkılarıyla Santral
İstanbul’da Türkiye’nin ilk Pro Bono Haftasını düzenliyor. 50’den fazla kurum ve kâr amacı
gütmeyen kuruluş temsilcisi etkinlik kapsamında bir araya gelerek pro bono’nun önemi ve
Türkiye’deki pro bono hareketini tartışacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Yasemin Arlat
Zonguldak’ta doğup büyüyen Yasemin Arlat, Hacettepe Üniversitesi Maden bölümünde eğitim
görmüş ve üniversite yıllarından itibaren çevresindeki insanları farklı alanlarda bağışçılık ve
gönüllülük yapma konusunda teşvik etmiş biri. Yasemin Arlat’ın ilham veren bağışçılık öyküsü,
yıllar içerisinde Türkiye’de bağışçılık kültürünün nasıl şekillendiğine tanıklık ediyor, bizleri yeni
yöntem ve dinamiklerle tanıştırıyor. Öykünün tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

“The European Conference on Corporate Volunteering” Zürih’te Düzenleniyor

 

IAVE ve  Credit  Suisse ’in ev sahipliği yaptığı “The European Conference on Corporate
Volunteering” 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Zürih’te düzenleniyor. Genel merkezi
Avrupa’da olan ya da Avrupa sınırları içerisinde faaliyet gösteren bütün işletmelerin
katılabileceği konferansın amacı, Avrupa’daki kurumsal gönüllülük fikrinin güçlendirilmesi.
Konferansla ilgili detaylı 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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