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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Serdar Özkaleli
Serdar Özkaleli çalışma hayatına başladığından beri gönüllülük ve düzenli bağışlar yaparak
birçok STK’ya destek veriyor. Borusan Holding Okyanus Gönüllüleri Platformu’nun Başkanlığını
yürüten Özkaleli, STK’lara bireysel bağış yapmanın yanı sıra Borusan bünyesinde birçok
gönüllü faaliyeti destekliyor ve Adım Adım’ın yardımseverlik koşuları aracılığıyla STK’lar için
bağış topluyor. Uzun yıllardır STK’lar aracılığıyla bağış ve gönüllülük yapan Özkaleli’nin ilham
veren öyküsünü okumak için tıklayın.

TÜSEV Sivil Alan Kaynak Geliştirme Atölyesi’ne Katıldı
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sivil Alan Projesi tarafından 23 Haziran’da Lefkoşa’da
gerçekleştirilen Kaynak Geliştirme Atölyesi’ne katıldı. Farklı kaynak geliştirme modellerinin
sunulduğu etkinlikte, TÜSEV Destekle Değiştir modelini tanıttı ve modelin uygulaması ile ilgili
deneyimlerini paylaştı. Destekle Değiştir ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilir, siz de
Destekle Değiştir uygulayıcısı olmak isterseniz bize degisimicinbagis@tusev.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Stavros Niarchos Vakfı Filantropi Konferansı’na Katıldı
Stavros Niarchos Vakfı tarafından her sene farklı bir başlıkla düzenlenen Filantropi
Konferansının beşincisi “Akdeniz’de Kriz: Bölgesel ve Yerel Sorunlara Global Çözümler”
başlığıyla 21-22 Haziran tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlendi. 300’den fazla
sivil toplum temsilcisinin katıldığı konferansta, mülteci sorunu ile birlikte Akdeniz bölgesinde
eğitim, kültür ve sanatın durumu üzerine konuşuldu. Konferans hakkında detaylı bilgiye
İngilizce olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Küresel Yerel Bağışçılık Zirvesi Düzenleniyor
İlki 2004 yılında düzenlenen ve 30’u aşkın ülkeden filantropistleri, araştırmacıları ve hibe
veren kuruluş temsilcilerini bir araya getiren Küresel Yerel Bağışçılık Zirvesi’nin (Global
Summit on Community Philanthropy) 12’ncisi 1-2 Aralık tarihlerinde Güney Afrika’da
düzenlenecek. Yerel bağışçılık yoluyla toplumsal gelişim sağlamanın yollarının tartışılacağı
Zirve hakkında detaylı bilgi için buraya, sınırlı sayıda burs imkanının bulunduğu Zirve’ye kayıt
olmak içinse buraya tıklayınız. 

Ayın Yazısı: Bir Kaynak Geliştirme Yöntemi Olarak Sosyal Komiteler
Ayın yazısı kapsamında sosyal çevreleri ve etki alanları geniş kimselerden oluşan, STK’ların
kaynak geliştirme etkinliklerinin planlanması ve düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan
sosyal komiteler ele alındı. Sosyal komitelerin STK’lar içindeki oluşum süreçlerini, işleyişlerini
ve STK profesyonelleriyle olan ilişkilerini, TÜSEV’in Değişim için Bağış kapsamında düzenlediği
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı mezunlarından TEMA Kaynak Geliştirme
Koordinatörü Merve Tahmisoğlu ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer
anlattı. Ayın yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 
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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Bültenimizden ayrılmak için tıklayınız
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