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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Tuğba Jabban
Kadınların ve gençlerin güçlendirilmesinin geleceğe yapılacak en önemli yatırım olduğunu
düşünen Tuğba Jabban, bu alanlarda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına bağış
yapmanın yanı sıra bu kurumların çalışmalarına gönüllü olarak da dahil oluyor. Halen Toplum
Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı olan Jabban’ın daha iyi bir dünyaya olan
inancından beslenen bağışçılık deneyimini anlattığı ilham veren öyküsünü buradan
okuyabilirsiniz.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Tanıtım Çalışmaları
TÜSEV'in yayımladığı Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik raporunun tanıtım ve
yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Hayırseverlik algısı, bireysel bağışçılık alanındaki
eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konuyu ele alan
rapordan öne çıkan noktaları içeren özel bülten Ekim ayında yayınlandı. Raporun basın
çalışmaları kapsamında, TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in kaleme aldığı “Türkiye’de
Bağışçılık ve Hayırseverlik: 10 yılda neler değişti?” yazısına buradan, raporun CNN Türk ve
Kanal D Ana Haber bültenlerindeki haberlerine buradan, yazılı basında çıkan haberlere ise
buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya Bağışçılık Endeksi 2016 Yayımlandı
Charities Aid Foundation (CAF) tarafından hazırlanan ve bu sene yedincisi yayımlanan Dünya
Bağışçılık Endeksi 2016, 140 ülkenin bağışçılık verilerinden hazırlandı. Tanımadığı bir kimseye
yardım etme, sivil toplum kuruşlarına bağış yapma ve gönüllü zaman harcama oranlarını ölçen
Endeks’te, bağışçılığın durumu ile ilgili güncel veriler ve ülkeler arası karşılaştırmalar yer
alıyor. Myanmar’ın son 3 senede olduğu gibi bağışçılıkta ilk sırada yer aldığı Endeks’e, Türkiye
bu yıl da dahil edilmedi. Dünya Bağışçılık Endeksi 2016’ya buradan ulaşabilirsiniz.

WINGS Forum 2017 22-24 Şubat Tarihlerinde Meksika’da Gerçekleşecek
TÜSEV'in üyeleri arasında yer aldığı ve filantropi konusunda çalışan 150’den fazla sivil toplum
kuruluşunun üye olduğu uluslararası bir ağ olan Worldwide Initiatives for Grantmaker Support
(WINGS)’in düzenlediği WINGS Forum 2017 “Critical Philanthropy: Addressing Complexity,
Challenging Ourselves” başlığıyla 22-24 Şubat tarihlerinde Meksika’da düzenlenecek. Filantropi
alanındaki mevcut uygulamaların gözden geçirilerek yenilikler üzerine tartışmaların teşvik
edileceği WINGS Forum 2017’ye katılmak için WINGS üyesi kuruluşlar 21 Kasım’a kadar
buradan burs başvurusunda bulunabilirler. TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in Philanthropy
in Focus blogunda yayınlanan, TÜSEV’in ev sahipliği yaptığı WINGS Forum 2014 deneyimleri ve
bu yıl gerçekleşecek forumdan beklentilerini paylaştığı “Reflecting Back, Looking Forward – On
the Road to Mexico” başlıklı İngilizce röportajına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Açık Açık Platformu ile Daha Şeffaf Bir Sivil Toplum Daha Fazla Bağış Alabilir mi?
STK’ların bireysel bağışçılarıyla kurdukları güvene dayalı ilişki pek çok açıdan önem taşıyor.
TÜSEV tarafından yayınlanan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu sonuçları
da STK’ların mevcut bireysel bağışçıları ile olan ilişkilerini güçlendirmesi ve daha çok bireysel
bağışçıya ulaşarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için şeffaflığın ve güven duygusunun önemini
gözler önüne seriyor. Kısa süre önce, Türkiye’de bireysel bağışçılar ile bağışçı haklarını tanıyan,
şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulan Açık Açık
Platformu’nun kurucularından İ. Renay Onur’un platformun hedefleri ve bireysel bağışçılığın
mevcut durumu ile ilgili 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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