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Destekle Değiştir Projeleri Ne Aşamada?
TÜSEV, “Giving Circle” olarak bilinen ve dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan
uluslararası modelin Türkiye uygulamasını 2014 yılında “Destekle Değiştir” adıyla hayata
geçirdi ve aynı yıl içerisinde iki Destekle Değiştir etkinliği gerçekleştirdi. Bu yeni kolektif bağış
yapma modeli sayesinde, toplumsal değişime önem veren bireyler, fon kaynaklarına erişimi
kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim yaratan projelerini tanıma ve
bu projeleri destekleme fırsatı yakaladılar. İstanbul’da gerçekleştirilen iki Destekle Değiştir
etkinliğine katılan STK’lar altı ve on iki aylık süreçlerde desteklenen projelerindeki gelişmeleri
anlattılar. STK’ların projeleriyle yarattıkları değişimi anlatan hikâyelerine buradan ulaşabilirsiniz.

WINGS-DAFNE Akran Öğrenme Etkinliği Madrid’de Gerçekleşti
WINGS (Worldwide Initiative for Grantmaker Support) ve DAFNE (Donors and Foundations
Networks in Europe) tarafından, filantropi alanında altyapı güçlendirme çalışmaları yapan
kuruluşları bir araya getiren akran öğrenme etkinliği 15-17 Temmuz tarihleri arasında Madrid’de
gerçekleştirildi. Akran öğrenme etkinliğinin, filantropi alanında çalışan kuruluşların yarattıkları
etkiyi ölçmelerine yarayacak bir çerçevesinin oluşturulması için yapılacak bir dizi çalışmanın ilk
adımı olması planlanıyor. WINGS ve DAFNE üyesi olan TÜSEV, bu etkinliğe katılarak filantropi
alanında çalışan kuruluşlarla deneyim paylaşımında bulundu. Etkinlikte WINGS tarafından bu
alanda çalışan STK’ların filantropinin gelişimine etkisini araştırmaya yönelik olarak yapılan
çalışmanın sonuçları da tartışıldı. Araştırmaya göre bu kuruluşların kapasite (capacity), olanak
oluşturma (capability), bağlantı kurma (connections) ve güvenilirlik sağlama (credibility) gibi dört
ana başlık altında etki yarattıkları belirlendi. Bu dört başlıktan hareketle oluşturulacak ve üye
kuruluşların fikir birliği ile son haline getirilecek olan çerçeve 2017 WINGS Konferansı’nda
sunularak uygulamaya geçirilecek.

Koç Holding “Ülkem İçin” Projesinin 2015-2017 Temasını Açıkladı
“Ülkem için” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal
sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum
geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata
geçirilmesini amaçlıyor. 2006 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanında önemli başarılara
imza atan Proje’nin yeni döneminin konusu cinsiyet eşitliği olacak. Proje boyunca toplumsal
cinsiyet eşitliği üzerine verilecek seminerlerle algı değişikliği yaratılması ve cinsiyet duyarlı iş
yeri ortamları yaratılması hedefleniyor. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fundraising Okulu Kaynak Geliştirmede Yeni Eğilimler Eğitimi Düzenliyor
Fundraising Okulu ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 12 Ağustos 2015
tarihinde Kaynak Geliştirmede Yeni Eğilimler ve Kaynak Geliştirme Hikâyeleri Eğitimi
düzenliyor. Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü Galata salonunda gerçekleşecek eğitime
katılım ücretsizdir. Eğitimler, Fundraising Okulu eğitmenleri ve mezunları tarafından verilecektir.
Eğitim hakkında detaylı bilgi ve katılım talebi için bilgi@fundraisingokulu.org adresine e-posta
gönderebilirsiniz. Katılım talebi için son tarih 5 Ağustos.  

TACSO, Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları için Fon Rehberi’ni Yayınladı
TACSO, farklı alanlarda çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek için
başvurabilecekleri kaynaklar hakkında bilgi vermesi amacıyla "Türkiye’deki Sivil Toplum
Kuruluşları için Fon Rehberi"ni yayınladı. Ulusal ve uluslararası alanda STK’lara fon sağlayan
birçok kurum ve kuruluş incelenerek derlenen bilgilerden oluşan ve ilk defa 2012 yılında
STK’larla paylaşılan rehber Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM) desteğiyle 2015 yılında
güncellendi. Rehbere ulaşmak için buraya tıklayın.

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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