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WINGS Forum 2017 Önerilerinizi Bekliyor

TÜSEV’in üyeleri arasında yer aldığı ve tüm dünyada filantropi konusunda
çalışan150’den fazla kuruluşu bir araya getiren Worldwide Initiatives for Grantmaker
Support (WINGS) tarafından dört yılda bir düzenlenen WINGS Forum, “Critical
Philanthropy” başlığıyla 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde Meksika’da gerçekleşecek.
WINGS Forum 2017 sırasında sunum veya oturum düzenlemek isteyen kişi ve kuruluşlar
16 Eylül tarihine kadar önerilerini buradan sunabilecekler. TÜSEV Genel Sekreteri
Başak Ersen’in 2014 yılında TÜSEV’in ev sahipliği yaptığı WINGS Forum ile ilgili
deneyimleri, WINGS Forum 2017’den beklentileri ve WINGS’in küresel boyutta filantropi
alanındaki rolü ile ilgili soruları yanıtladığı “Reflecting Back, Looking Forward – On the
Road to Mexico” başlıklı röportaja buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 
Advancing Human Rights Raporu’nun 2016 yılı Temel Bulguları Yayınlandı

Foundation Center ve International Human Rights Funders Grup (IHRFG) tarafından
hazırlanan ve dünyada insan hakları konularında verilen fonların durumunu ortaya koyan
“Advancing Human Rights: Update on Global Foundation Grantmaking” raporunun 2016
yılı temel bulguları yayınlandı. IHRFG, Ariadne, Prospera ve Foundation Center üyesi
800’den fazla kuruluşun verilerinin yer aldığı rapor, hibelerin verildiği alanlar, hedef
kitle grupları ve bölgeleri konusunda bilgi veriyor. İngilizce yayınlanan Rapora buradan
ulaşabilirsiniz.

 

 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri 2016 Yarışma Süreci Başladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), kurumsal sosyal sorumluluk
alanında farkındalığı artırmak ve şirketleri KSS uygulamaları konusunda teşvik etmek
amacıyla düzenlediği “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2016 yılı başvuruları
açıldı. GAN Türkiye Özel Ödülü, Büyük Ödül, Kapsayıcılık Ödülü, Etkililik Ödülü, İyi
Uygulama Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü ve Yenilikçilik Ödülü olmak üzere 7 kategori
altında biri büyük ölçekli diğeri KOBİ olmak üzere ikişer şirkete verilecek ödüllere aday
olmak için son başvuru tarihi 28 Ekim 2016. Başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi için
tıklayınız. 

 

 
4. Olga Alexeeva Ödülü Finalistleri Belli Oldu

Olga Alexeeva Ödülü, Alliance Dergisi tarafından gelişmekte olan ülkelerde sosyal
değişim ve filantropinin gelişimine katkı sağlamak için liderlik eden, yaratıcı ve sonuç
odaklı çalışmalar yapan bireylere veriliyor. Bu yıl dördüncü kez verilecek olan ödülün
2016 yılı finalistleri açıklandı. 2014 yılında Türkiye’den Adım Adım oluşumunun da aday
gösterildiği ödülün bu yılki finalistleri arasında Meksika, Güney Afrika, Sinagapur ve
Brezilya’da filantropinin gelişmesi için çalışan isimler yer alıyor. Detaylı bilgi için buraya
tıklayınız. 

 

 
Ayın Yazısı: STK’ların Sürdürülebilirliği için Bireysel Bağışların Önemi

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmeleri ve toplumsal
değişim yaratabilmeleri için gerekli finansmanın önemli bir bölümü yardım ve
bağışlardan geliyor. Bağış ve yardımların STK’ların mali sürdürülebilirliği için bu denli
önemli olduğu bir ortamda, bağışçılar ve STK’lar daha etkili şekilde iletişim kurmak ve
bağışları düzenli hale getirmek için neler yapabilirler? Bağışçılar STK’lar aracılığıyla
bağış yaparken nelere dikkat etmeli? STK’ların bireysel bağışçılarla ilişkileri nasıl
olmalı? Bağışları ve gönüllü desteğiyle uzun süredir STK’larla çalışan ve Baksı Kültür
Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Rana Erkan Tabanca’nın sorularımızı yanıtladığı ayın
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.
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