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İletişim Yaklaşımları Geliştirme Atölyesi Düzenledi
İletişim Yaklaşımları Geliştirme Atölyesi 28 Mayıs 2015 tarihinde hibe veren kuruluşlar çalışma
grubu ve TÜSEV Mütevelliler Heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Elif Sungur ve Dijital İletişim Danışmanı Uluğ Sungur’un
eğitmen olarak katıldığı etkinlikte; hedef kitle belirlenmesi, hedef kitleye ulaşmada kullanılacak
uygun iletişim dili ve yöntemlerin belirlenmesi ve etkili sosyal medya kullanımı konuları tartışıldı.
Atölye çalışmasının notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bolu Bağışçılar Vakfı’ndan Bağışçılarına ve Paydaşlarına Teşekkür Yemeği
Dünyada yaygınlaşmakta olan sosyal yatırım anlayışı çerçevesinde, toplumdan aldığını topluma
geri vermek isteyen 32 bağışçı tarafından 2008 yılında kurulan Bolu Bağışçılar Vakfı (BBV),
kurulduğu günden bu yana Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek ve Bolu’yu daha yaşanılabilir
bir kente dönüştürme misyonu ile hareket ediyor. Bugüne kadar birçok farklı kişi ve kuruluş
tarafından desteklenen BBV, 12 Haziran tarihinde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ilin
kalkınmasına ve imarına katkıda bulunan bağışçılarına teşekkür etmek amacıyla bir paydaş
yemeği düzenledi. Paydaş yemeği öncesinde, TÜSEV ekibi ve Bolu dışından gelen
ziyaretçilerin katılımıyla bağışçılar vakfı modelinin tanıtılması ve Bolu Bağışçılar Vakfı’nın
çalışmalarının yerinde incelenmesi amacıyla bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Haberle ilgili
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı İkinci Dönem Mezunlarını Verdi
Değişim için Bağış projesi kapsamında ilki 2014 yılında gerçekleştirilen Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Porgramı’nın ikinci dönemi tamamlandı. Filantropinin gelişimini
önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK
çalışanlarına yönelik olarak tasarlanan Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın 2015
dönemi kitlesel kaynak yöntemlerinin ve bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel konuların
tartışıldığı 6. eğitim modülü ile 23 Haziran’da sona erdi. 2014 ve 2015’de toplam 24 STK
çalışanının katıldığı programda filantropi alanındaki çeşitli konular akran öğrenme ve
uzmanlarla birebir çalışma yöntemleri ile işleniyor. Program ile ilgili detaylı bilgiye buradan
ulaşabilir, sorularınız için bizimle degisimicinbagis@tusev.org.tr adresinden iletişime
geçebilirsiniz.    

Grantmakers East Forum Kayıtları Başladı
20. Grantmakers East Forum, 30 Eylül-2 Ekim 2015 tarihlerinde Vehbi Koç Vakfı ev
sahipliğinde İstanbul’da düzenleniyor. Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) bünyesindeki tematik
çalışma gruplarından biri olan ve Avrupa’daki hibe veren kuruluşların bir araya geldiği
Grantmakers East Forum’un ana teması “Creating equal opportunities: Overcoming Divides”
(Eşit olanaklar yaratmak: ayrımların üstesinden gelmek). Konferans hakkında detaylı bilgiye
buradan erişebilir, 3 Ağustos’a kadar devam eden burs başvuruları ile ilgili bilgiye ise buradan
ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Nur Beler Levi’nin Stockholm Filantropi Sempozyumu’ndan İzlenimleri
Değişim için Bağış projesi kapsamında hayata geçirilen Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın 2015 katılımcısı ve TÜSİAD Yurtdışı İletişim Bölümü Sorumlusu Nur Beler Levi,
Program kapsamında verilen burs ile 4 Haziran’da İsveç’te gerçekleştirilen Stockholm Filantropi
Sempozyumu’na katıldı. Nur Beler Levi’nin, farklı ülkelerden filantropi profesyonellerinin bir
araya gelerek filantropi alanındaki eğilimleri tartıştığı Stockholm Filantropi Sempozyumu ile ilgili
izlenimlerine 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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