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TÜSEV Hibe Veren Kurumlar Veri tabanı için Çalışmalarına Devam Ediyor
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılında oluşturduğu Hibe Veren Kuruluşlar
Çalışma Grubu ile tecrübe paylaşımı, kapasite gelişimi gibi konularda çalışmaktadır. 2015
yılında TÜSEV tarafından başlatılan Hibe Veren Kuruluşlar Veri Tabanı çalışması ise hibe
programlarının etkisini ve görünürlüğünü arttırmak üzere hibelerin dağılımlarını ve hacimlerini
haritalandırılması hedeﬂeniyor. TÜSEV, bu çalışma için farklı ölçeklerde haritalandırma
çalışmaları yapan The Foundation Center ve International Human Rights Funders Group
(IHRFG)'tan teknik destek alıyor. Son olarak 4 Mayıs 2016 tarihinde bir araya gelen Hibe Veren
Kuruluşlar Çalışma Grubu, veri tabanının yapısı ve sınıﬂandırılması ile ilgili çalışmalara devam
ediyor.

Filantropi Üniversitesi Ders Kayıtları Başladı
Özgür, dinamik ve teknolojik modellerle ﬁlantropi liderliği ve profesyonel gelişim konularında
ücretsiz online dersler hazırlayan Filantropi Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları başladı.
Kaliforniya Üniversitesi Berkeley-Haas Enstitüsü tarafından desteklenen Filantropi
Üniversitesi'nin kaynak geliştirme, bağışçılarla iletişime geçme, sosyal etki ölçümü, küresel
sosyal girişimcilik, liderlik, sosyal sektör için ﬁnansal modellemeler gibi kursları hakkında
detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için tıklayınız.

Sosyal Sorumluluk Platformu Proje Fikirlerini Bekliyor
Sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran ve doğru proje ortağını arayan şirketler, kamu
kurumları ve bireysel bağışçılar ile faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve
faaliyetlerine destek arayan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı
amaçlayan Sosyal Sorumluluk Platformu yeni proje ﬁkirlerini bekliyor. Ankara Kalkınma Ajansı
tarafından organize edilen ve birçok başlıkta proje ﬁkirlerine açık olan platformda,
değerlendirme aşamasını geçen proje ﬁkirleri için ücretsiz tanıtım ﬁlmleri çekilerek projelerin,
sponsor ve gönüllü adaylarıyla buluşturulması bekleniyor. Proje ﬁkri başvuruları için son
tarihin 14 Ağustos olduğu Platform hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Foundation Center'dan Hibe Programları Webinarı
Foundation Center'ın, hibe veren kuruluşlar ve bu kuruluşların motivasyonlarını anlatan ve
potansiyel destekçilere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgiler içeren webinarı 15
Haziran tarihinde düzenlenecek. Webinar, hibe veren kuruluşların başvurularda dikkat ettikleri
noktalar hakkında da bilgi verecek. Katılımın ücretsiz olduğu ve İngilizce yapılacak webinar
hakkında detaylı bilgi ve kayıt sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Güneş Yıldırım CRM Sistemleri ile Bağışçı İlişkilerini Anlattı
Fundraising Okulu'ndan Güneş Yıldırım, Ayın Yazısı kapsamında bireysel bağışçılar, üyeler ve
gönüllülerle iletişimde kullanılan kişiselleştirilmiş iletişim araçlarını anlattı. Bağışçıları, üyeleri
ve gönüllüleri etkinliklerden ve çalışmalardan haberdar etmek, özel günlerinde tebrik, bağış
yaptıklarında teşekkür göndermek, aidatlarını hatırlatmak veya gönüllüleri koordine etmek
gibi faaliyetlerin öneminden bahseden Yıldırım'ın, bu faaliyetlerin zaman ve para ekonomisi
göz önününde bulundurularak yapılması için kullanılabilecek CRM sistemleri hakkındaki
yazısına 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.

©2015 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı | Bankalar Cad. Minerva Han No: 2/5 Karaköy, İstanbul - Türkiye
Bültenimizden ayrılmak için tıklayınız

