Değişim için Bağış E-Bülteni
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında belirli aralıklarla, Türkiye’de ve Dünya’da bağışçılık
alanında yaşanan önemli gelişmeleri ve haberleri sizlerle paylaşıyor olacak.
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Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Açıldı!
Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve
topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu hedef
kitlelere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının
projelerini desteklemek için 2014 Toplumsal Gelişme Hibe
Programı’na 03 Ocak 2014 itibariyle başvuru almaya başladı. Son başvuru tarihinin 21 Şubat
olduğu program ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şeffaflık İmtihanı
Forbes Dergisi, Ocak ayında yayınlanan sayısında sivil toplumda şeffaflık konusuna yer verdi.
Makale'de, 7 yıllık bir kurumsallaşma sürecinden geçen Darüşşafaka Cemiyeti'nin şeffaflık
konusunda gösterdiği başarıdan bahsediliyor. TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen'in Türkiye'deki
hayırseverlik kültürüne ait görüşlerine de yer verilen makaleye buradanulaşabilirsiniz.

Dünya Bağışçılık Endeksi 2013 Yayınlandı
Charities Aid Foundation tarafından yayınlanan Dünya
Bağışçılık Endeksi'nin 2013 yılı raporu yayınlandı. Geçen sene
136. sırada yer alan Türkiye bu sene 128. sırada yer alıyor.
Küresel ekonomide hissedilen yavaşlamaya rağmen bağışçılığın
arttığı belirtilen Rapor'da, "bir yabancıya yardım etmek," "maddi
yardımda bulunmak," ve "gönüllü zaman harcamak" gibi başlıklar altında ilerleme kaydedildiği

belirtildi. Raporun kendisine ve kısa analizine buradan ulaşabilirsiniz.

The Funding Network Romanya'da Açıldı!
2002'de kurulan The Funding Network (TFN), bireylerin bir araya gelerek giving circle gibi yeni kitle
araçlarıyla fon yaratmaları ve yerel projeleri desteklemelerini amaçlıyor. Bugüne kadar farklı
ülkelerdeki ofisleriyle beraber 5.5 milyon İngiliz Sterlini bağış toplamayı başaran TFN,
Romanya'daki ilk etkinliğini geçtiğimiz Aralık ayında düzenledi. Daha fazla
bilgiye buradanulaşabilirsiniz.

Haftanın Yazısı: Türkiye'de Sivil Toplum - Özel Sektör Sosyal Sorumluluk Projelerinin
Gelişimi
Dr. Hale Öner, Koç Üniversitesi radyosunda TOÇEV işbirliği ile gerçekleşen 'İş Dünyasından Sivil
Topluma: Sosyal Değişimin Liderleriyle Sohbetler' Radyo Programı kapsamında yaptığı görüşmeler
ve söyleşiler doğrultusunda, Türkiye ‘de sivil toplum ile özel sektör ilişkisini analiz ediyor. Yazının
tamamına 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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