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: 8 Ocak 2014
Sayı: 31
Çevrenin Korunması ve İklim Değişikliği Hibe Programı Sona Erdi
Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından yürütülen ve Eylül - Aralık 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirilen Çevrenin Korunması ve İklim Değişikliği Hibe
Programı'nın kapanışı, farklı sektörlerden temsilcilerin katılımıyla 26 Aralık'ta
gerçekleşti. Hibe alan projelerin sunum yaptığı etkinlikte, "Abant'ın Dünü
Bugünü Yarını," "Doğa Sporlarında Çevre Bilinci" ve "Drama Yöntemi ile
Çocuklara Çevre Bilincinin Kazandırılması" adlı projeler hakkında detaylı
bilgiye ulaşma fırsatı yakalandı. Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Programı İkinci Dönemi Başvuruları Devam Ediyor
TÜSEV, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri aktarmak, planlı bağışçılığa
geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında düzenlediği programın 2.
dönemi için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Filantropi Profesyonelleri Programı filantropinin gelişimini
önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına
yönelik olarak tasarlanmıştır. 12 Ocak'a kadar başvurabileceğiniz programla ilgili daha fazla bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.
Sabancı Vakfı Hibe Programı Açıldı
Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Toplumsal Gelişme Hibe Programı'nın
2015 yılı başvuruları başladı. Özellikle kadın, genç ve engellilerin eşit
fırsatlara erişimi ve topluma katılımları konusunda destek veren Hibe
Programı kapsamında bugüne kadar 46 proje desteklenmiş ve 8 milyon
TL'den fazla hibe verilmiştir. Son başvuru tarihi 6 Şubat 2015 olan Hibe
Programı'nın başvuru koşulları ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Bağışçılar Vakıfları Etki Yatırımına Eğiliyor
Yoksulluğun ana kaynağını bulmaya çalışan birçok bağışçılar vakfı, sosyal girişimlere yatırım yaparak farklı
yöntemlerle misyonlarını gerçekleştirmek için çalışıyor. Forbes Dergisi'nde yer alan makalede, Takoma Park
tarafından yapılan "A New Anchor Mission for a New Century" adlı araştırmaya yer veriliyor. Haberin devamı

için burayı ziyaret edebilirsiniz.
Webinar: Büyümeye Yeni Bir Yaklaşım
Büyümeyi nasıl başarırsınız? Başka bir deyişle, kurumunuzun yarattığı etkiyi
artırmak için nasıl bir büyüme sağlamalısınız? Dünyanın her yerinde sivil
toplum kuruluşları kendilerine bu soruları soruyor. Peki ama bu sorular doğru
mu?
Birçok sivil toplum kuruluşu artık kendilerine gerçekleştirmek istedikleri hedef ve sosyal sorunun çözümünde
yaratmak istedikleri etkiyle ilgili sorular sormaya başladılar. "Büyüme" unsuru ise büyük bir stratejinin sadece bir
parçası olarak gösteriliyor. Stanford Social Innovation Review tarafından düzenlenen, Global Development
Incubator uzmanlarının fikirlerini paylaşacakları webinar 22 Ocak'ta yayınlanacak. Webinar detaylarına 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.

