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Türkiye’nin Gönlü Zengin İş İnsanları Kimler?
Aylık iş-ekonomi dergisi Capital, gelenekselleşen Türkiye’nin gönlü zengin iş insanları
araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Listenin zirvesinde Koç Ailesi bulunurken, bu sene ilk defa
araştırmaya katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ikinci sırada yer alıyor.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk Türkiye’nin gönlü zengin iş insanları
listesinin üçüncü sırasında yer alıyor. Gönlü zengin 50 işadamı listesine Capital’in Temmuz
sayısından ulaşabilir, haberin detayları için burayı tıklayabilirsiniz.

Sosyal Fayda İletişimi Hemzemin Podcast’lerinde  
Açık Radyo’da Salı günleri 16.30’da İletişim Tasarımcısı Rauf Kösemen ve İletişim Danışmanı
Damla Özlüer tarafından hazırlanıp sunulan Hemzemin programı, sosyal fayda iletişimi üzerine
ilginç ve bilgilendirici örnekleri paylaşıyor. 16 Haziran’da sosyal fayda iletişiminde müzik
kullanımı, 7 Temmuz’da yeni kuşakla iletişim ve 14 Temmuz’da kurumsal gönüllülük konularının
ele alındığı programın podcast’lerine buradan ulaşabilir ya da programı Hemzemin facebook
hesabından da takip edebilirsiniz.   

Mikado Danışmanlık’tan Çalışan Gönüllülüğü Yönetimi Eğitimi

  

Mikado Danışmanlık, 17 Eylül tarihinde Columbia Global Center’da Çalışan Gönüllüğü Yönetimi
eğitimi düzenleyecek. Gönüllü programlarının geliştirilmesi ve başarıyla yönetilmesine dair bilgi
ve araçların sunulacağı eğitime, insan kaynakları, sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim alanında
çalışan profesyoneller, kurum içinde etkin bir çalışan gönüllüğü mekanizması kurmak isteyen
kurumları temsilen uzman ve yöneticiler ve kurum içinde var olan gönüllülük programlarının
yürütülmesinde rol alan çalışanlar katılabilecek. Eğitim ile ilgili detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.  

İletişim Teknikleri Eğitimi: Bağışçılarla Nasıl İletişime Geçilir?
Filantropi alanı ile ilgili online eğitimler düzenleyen Philanthropy University, 13 Ekim-16 Aralık
tarihleri arasında “Kaynak Geliştirme: Bağışçılarla Nasıl İletişime Geçilir?” başlıklı yeni bir eğitim
programı düzenleyecek. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara kapasite geliştirme, risk yönetimi gibi
konularda danışmanlık veren WolfBrown’ın kurucularından Thomas Wolf tarafından verilecek
eğitimde katılımcılarla, potansiyel bağışçılara ulaşmak için kullanabilecekleri iletişim teknikleri
paylaşılacak. Detaylı bilgiye ve başvuru koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.   

ALS “Ice Bucket Challenge” 1 Yaşında

 

ALS hastalığına dair farkındalığı artırmak amacıyla geçen yaz sosyal medyada başlayan “Ice
Bucket Challenge” kampanyası yoluyla 17 milyonun üzerinde kişi bir senede yaklaşık 100
milyon dolar bağış yaptı. Yapılan bağışların nasıl kullanıldığını şeffaf ve hesap verilebilir bir
şekilde paylaşmanın önemine inanan Charity Navigator, tüm dünyada büyük bir ilgiyle
karşılanan kampanya sonrası toplanan bağışların nasıl kullanılacağına dair bir rapor hazırladı.
Haberin detayına 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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