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.
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Nasıl Yardım Edilir?
TÜSEV ekibinden Liana Varon ve Sevda Kılıçalp, Milliyet-Pazar
editör-muhabiri Güliz Arslan’ın etkili bağış yapmanın incelikleri
ile ilgili sorularına yanıtladı. Bağış yapma motivasyonlarından,
bağış yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi noktaların
ele alındığı röportajın tamamı için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Dünya Proje Çağrısı
Sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere açılan hibe programlarına bir yenisi eklendi.
Sürdürülebilir insani gelişme kapsamında bulunan üç ana temayla ilgili projeleri desteklemeyi
amaçlayan, Coca Cola ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde yürütülen 'Yeni Dünya'
hibe programı proje teklif çağrısında bulunuyor. Son başvuru tarihi 6 Ekim 2014. Desteklenen
temalar, başvuru koşulları ve kılavuzu için burayı ziyaret edebilirsiniz.

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Belirlendi
Avrupa Birliği mali desteği ile TİSK’in liderliğinde yürütülen
Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi
kapsamında verilen “TİSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ödülleri”ni kazanan şirketler belli oldu. 17 Eylül'de düzenlenen
törende açıklanan ödüller, 68 şirket arasında yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi. Büyük
Ölçekli Şirketler kategorisinde büyük ödülü Koç Holding - Meslek Lisesi Memleket Meselesi alırken,
KOBİ'ler klasmanında büyük ödül Çevreci Eczacılar Kooperatifi - Engelsiz İlaç'a verildi. Ödüller ile
ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Webinar: Genç Bağışçılar ve Hayat Boyu Bağış
Chronicle of Philanthropy tarafından 25 Eylül'de düzenlenecek olan Webinar, 20'li ve 30'lu
yaşlardaki donörlerin tercihlerini ve ilham kaynaklarını masaya yatıracak. Webinar boyunca
üniversite öğrencilerinin farklı bağış toplama etkinliklerine karşı gösterdikleri ilgi videolar üzerinden
analiz edilecek. Webinar ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Yol Haritası
Rockefeller Filantropi Danışmanları tarafından hazırlanan Filantropi
Yol Haritası, donörleri sürdürülebilir ve etkili programlar yaratma
konusunda bilgilendirme amacıyla ortaya çıkıyor. Bill ve Melinda
Gates Vakfı tarafından fonlanan Filantropi Yol Haritası Programı,
etkili bağış yapma konusunda donörlere fayda sağlayacak araçları
ortaya koyuyor. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

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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