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Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Dönemi Başvuruları Açıldı
Filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye
taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlanan Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın Ocak-Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek dördüncü dönemi başlıyor.
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 12 STK temsilcisinin kabul edileceği programa
katılmak isteyenlerin başvuru formları ile birlikte özgeçmişlerini 28 Aralık 2016 Çarşamba günü,
saat 18:00’e kadar degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Program hakkında detaylı bilgiye, başvuru koşullarına ve başvuru formuna buradan
ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Tanıtım Çalışmaları Devam Ediyor
TÜSEV tarafından yayınlanan 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
raporun basın çalışmaları kapsamında, Alliance dergisinde yer alan “Individual Giving and
Philanthropy in Turkey” yazısına buradan, raporun TRT Haber ve Medyascope haberlerine
buradan, yazılı basında çıkan haberlere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Mezunları Buluştu
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’na katılan STK çalışanlarının filantropi alanındaki
çalışmalarını sürdürerek bu alana yönelik birlikte strateji geliştiren ve işbirlikleri yapan bir ağ
oluşturmak için bir araya geldikleri Mezunlar Toplantısı 13 Aralık tarihinde gerçekleşti. Bugüne
dek gerçekleşen 3 döneminde toplam 37 mezun veren eğitim programının buluşma toplantısında
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması’nın verileri üzerinden bireysel
bağışçılığın güncel durumu ele alındı. Bireysel bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşması için neler
yapılabileceği üzerine konuşulan toplantıda STK’ların bireysel bağışçılar ile kurdukları iletişim
stratejileri ve bağışçılık algısı üzerine tartışma yürütüldü.

TÜSEV Grantmakers East Forum’a Katıldı
Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center- EFC) altında faaliyet gösteren tematik
ağlardan biri olan Grantmakers East Forum (GEF), 30 Kasım – 2 Aralık tarihlerinde,
“Philanthropic Response to Refugee Challenges: From Emergency to Policy” temasıyla
Hamburg’da gerçekleşti. TÜSEV’in de, Avrupa’nın farklı ülkelerinde mülteciler ve filantropi
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte katılımcıları arasında
yer aldığı toplantıda vakıfların ve filantropinin mülteci krizini aşmadaki rolü tartışıldı. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Ayın Yazısı: İlk Yardımseverlik Koşumdan Neler Öğrendim?
Yardımseverlik koşuları, sivil toplum kuruluşlarının görünürlük kazanmaları, bireysel bağışçılara
ulaşmaları için her geçen yıl daha etkili bir yönteme dönüşüyor. Adım Adım tarafından 2016
yılına dair paylaşılan bilgiler de bunu doğrular nitelikte. Yardımseverlik koşusu ile bağış toplayan
gönüllü koşucular ise bu deneyim ile sivil toplum ve bağışçılık konusunda farkındalıklarını
artırarak, inandıkları alanda faaliyet gösteren STK’ları destekleyip değişimin bir parçası oluyor.
İstanbul Maraton’unda bu yıl ilk kez yardımseverlik koşusuna katılan ve desteklediği STK için
bağış toplayan Yusuf Mertkan Koyuncu’nun, bu ilk bağışçılık deneyimini anlattığı 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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