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INSPIRE Filantropi Danışmanlığı Eğitimi Başvuruları Devam Ediyor
Orta ve Doğu Avrupa’da bağışçılık alanında çalışan uzmanların bilgi ve iletişim ağı olan
INSPIRE, “Orta ve Doğu Avrupa’da Stratejik Bağışçılık Konusunda Bilgi Kaynakları Geliştirme
Girişimi” kapsamında Filantropi Danışmanlığı Eğitimi düzenlemektedir. Filantropi
danışmanlarının kapasitelerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitim, donörlerin ihtiyaç ve
beklentilerini karşılama konusunda bilgiler sunuyor. Son başvuru tarihinin 26 Ocak olduğu
programın detayları için burayı ziyaret edebilirsiniz.

STK'ların Hikâye Anlatıcılığı Eğitimlerinden Öğrenebilecekleri
Son 24 saatte duyduğunuz haberleri düşünün. Ne ile ilgililer? Nereden geliyorlar? Ve kim
tarafından söyleniyorlar? Global Press Institute’ün (Küresel Basın Enstitüsü), bize aslında
kaçırdığımız çok daha büyük bir dünyanın var olduğunu hatırlatan çalışmasından, sivil toplum
kuruluşlarının da alabilecekleri önemli dersler var. San Francisco'da bulunan bu sivil toplum
kuruluşu, gelişen ülkelerde yaşayan ve uluslararası mecralarda genelde yer bulamayan kadın
muhabirlere özel bir eğitim veriyor. Bu eğitimden neler öğrenebileceğinizi merak ediyor
musunuz? Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Yeni Dönemi Başlıyor!
Filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini bir üst
seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlanan Filantropi Profesyonelleri
Eğitim Programı, 27 Ocak’ta başlıyor. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenen 12
filantropi profesyoneli, akran öğrenme ve uzmanlarla birebir çalışma yöntemleriyle her ay yarım
günlük sunum, tartışma, pratik ve deneysel etkinliklerden oluşan bir öğrenme-uygulama
programına dâhil olacaklar. Yeni profesyoneller ve programla ilgili detaylı bilgi için burayı ziyaret
edebilirsiniz.

Webinar: Donörlerle Sürdürülebilir İlişki Kurmak
Chronicle of Philanthropy tarafından düzenlenecek olan webinar, donörlerle çalışmanın
pratiklerini katılımcılara aktarmayı amaçlıyor. 26 Şubat’ta düzenlenecek olan webinar,
donörlerle daha sağlam ve sürdürülebilir ilişkiler kurmanın kilit noktalarının üzerinden geçecek.
Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

İyilik Peşinde Koşmak, Adım Adım Bilgilendirme Toplantısı
2014 İstanbul Maratonu’nda 8 STK için 1.9 milyon TL’yi aşan miktarda kaynak yaratan Adım
Adım, bireysel koşucuların yanı sıra kurumsal takımlarla da büyük başarı elde etti. Adım Adım
oluşumu tarafından 28 Ocak’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenecek toplantıda, sosyal
sorumluluk bilincine sahip markalar bir araya gelecek ve deneyim paylaşımında bulunacaklar.
Katılım detayları için etkinliğin facebook sayfasını inceleyebilir veya
kurumsaltakim@adimadim.org adresinden Burcu Alpaykut ile iletişime geçebilirsiniz.

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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