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Destekle Değiştir 3 Haziran’da Ankara’da
Dünyanın farklı ülkelerinde başarı ile uygulanan ve “Giving Circle” adıyla bilinen kolektif bağış
yapma modeli, Türkiye’de ilk kez Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından kültürel
ihtiyaçlara ve eğilimlere göre yerel düzeyde adapte edilerek kurgulandı ve “Destekle Değiştir”
ismiyle uygulanmaya başlandı. İlk ikisi Mayıs ve Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da hayata
geçirilen Destekle Değiştir etkinliği, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, TÜSEV’in teknik
desteğiyle 3 Haziran 2015’te Ankara Erimtan Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Sosyal değişime
katkı sağlamayı hedefleyen Kadın Dayanışma Vakfı, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma
Derneği ile Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge-Der)’nin projelerinin
bağışçılarla buluşacağı etkinlikle ilgili detaylı bilgi için degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.

Değişim için Bağış’ı Sosyal Medyada Takip Edin
Türkiye’de bağışçılık kültürünü geliştirmek ve düzenli bağışçılığı teşvik etmek amacıyla
yürüttüğümüz Değişim için Bağış projesi kapsamında, yeni sosyal medya kanallarımız
üzerinden bilgi paylaşımında bulunarak, bu konuyla ilgili merak edilenleri konuşuyoruz.
Türkiye’de ve dünyada bağışçılığa dair gelişmeleri, bireysel bağışçılık adımlarını, ilham veren
öyküleri ve daha birçok bilgi ve deneyimi facebook.com/degisimicinbagis ve
twitter.com/sosyalyatirim hesaplarından takip edebilirsiniz. Gelin, siz de bu diyaloğun bir parçası
olun!

LSE Filantropi ve Sosyal Girişimcilik Enstitüsü Kuracak
London School of Economics and Political Science (LSE) yetkilileri tarafından, toplumsal fayda
yaratmak için verilen özel desteklerin etkisini arttırmak amacıyla, Marshall Filantropi ve Sosyal
Girişimcilik Enstitüsü’nün kurulacağı açıklandı. Sir Thomas Hughes-Hallett ve Paul Marshall
tarafından kurulacak Enstitü; aktivistlerin, araştırmacıların, vatandaşların, vakıfların, kurumların,
devlet organlarının ve sosyal girişimcilerin faaliyetlerini koordine etmeyi ve duyurmayı
amaçlıyor. Filantropi alanında eğitim verme, bu konudaki araştırma ve gelişmeyi destekleme
gibi amaçlarla hizmet verecek olan Enstitü ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.   

Webinar: Vakıfların Etkin Çalışmalarını Sağlayan Yeni Eğilimler
21 Mayıs tarihinde, Center for Effective Philanthropy üyeleri Ford Vakfı, William ve Flora
Hewlett Vakfı ile Rogers Family Vakfı temsilcilerinin katılımıyla, hibe veren kuruluşları etkileyen
yeni eğilimler ve hibe programlarının geleceği konusunda bilgilerin aktarılacağı bir webinar
gerçekleştirilecek. Panel şeklinde kurgulanan webinarda, sivil toplum alanındaki yeni akımların
kar amacı gütmeyen kuruluşlara etkilerinden hibe veren ve hibe alan kuruluşlar arasında etkili
iletişim kurma yöntemlerine; etki analizlerinden filantropi alanındaki yeni modellere kadar birçok
konu tüm boyutlarıyla tartışılacak. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşları Bağışçılara Nasıl Yaklaşıyor?
Faaliyetlerine aktif olarak 2008 yılında başlayan ve şu anda 7 binin üzerinde üyesi ve takipçisi
bulunan Adım Adım Oluşumu, Türkiye’de kolektif yardımseverlik koşusunu tanıtmak ve
yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Adım Adım kurucularından Renay Onur ve Itır
Erhart, sekiz yıllık deneyimlerinden de faydalanarak, iletişimde oldukları 49 STK’nın bağışçı
ilişkilerini anlamaya yönelik bir çalışma yaptılar. Bireysel bağışçılık konusunda ilginç veriler
sunan çalışmaya buradan ulaşabilir, siz de kendi kuruluşunuzun bireysel bağışçılara olan
yaklaşımını gözden geçirebilirsiniz.
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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