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.
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2014
Sayı: 29
Alışveriş Furyasına Karşı: Giving Tuesday
Amerika'da kutlanan Şükran Günü'nü takiben başlayan, alışveriş
furyasına alternatif olarak geliştirilen "Giving Tuesday" bu
bayramdan sonra gelen ilk Salı günü insanları bağış yapmaya davet
eden çok paydaşlı bir kampanya. Birçok ülkeden sonra İngiltere'de
de bu sene gerçekleşen "Giving Tuesday" günü yapılan bireysel
bağışlar, geçen sene aynı tarihte yapılan bağışlara oranla %270
artış gösterdi. Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz.
Filantropi Profesyonelleri Programı İkinci Dönemi Başlıyor!
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri
aktarmak, planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında STK
profesyonellerine yönelik düzenlediği programının 2. dönemini başlatıyor. Filantropi Profesyonelleri Programı
filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen
STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. 26 Aralık'a kadar başvurabileceğiniz programla ilgili daha fazla
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Destekle Değiştir!
Bir araya gelince ne çok şeyi değiştirebileceğimizi biliyoruz. Küçük katkıların ne kadar
büyük değişimler yaratabildiğini de. Bu bakış açısıyla oluşturulan “Destekle Değiştir”,
toplumsal çalışmalara kaynak oluşturmak isteyen bireysel destekçilerle sosyal projeleri
bir araya getiren bir inisiyatif. Bu dayanışma ruhunu canlandıran Destekle Değiştir,
binbir emekle hayata geçirilen sosyal projeleri yakından tanımanız ve desteklemeniz
için 16 Aralık'ta Pera Müzesi'nde gerçekleşecektir. Katılım durumunuzu
aysegul@tusev.org.tr'den bildirebilir, daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Gönüllülükte Sondan 3. Sıradayız
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Türkiye'de de sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, bir çok mecrada
kutlandı. Sosyal sorunların çözümü ve aktif yurttaşlığın temelinde yer alan gönüllülük, aynı zamanda sivil toplum
kuruluşlarının misyonlarını gerçekleştirmede de kilit bir rol oynuyor. Milliyet Gazetesi'nin TÜSEV'le gerçekleştirdiği
röportajda ise, Türkiye'nin gönüllülük karnesi masaya yatırılıyor. Röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Arzum Meleksoy ile Sohbet
Afet, toplumsal felaket ve diğer acil durumlarda ortaya çıkan veya yoğunlaşan
yardım kampanyalarına hepimiz aşinayız. Peki, bu kampanyalar ne kadar iyi
planlanıyor ve uygulanıyor. Hayata Destek Derneği 2003 yılından beri Türkiye’de ve
uluslararası düzeyde acil ihtiyaç ve insani yardım alanlarında çalışmalar yapıyor.
Hayata Destek Derneği İletişim ve Kaynak Geliştirme Koordinatörü Arzum Meleksoy
ile acil ihtiyaç alanında yapılan filantropi çalışmaları üzerine bir sohbet
gerçekleştirdik. 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.

