
28 Mayıs 2015 Sayı:  41

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 adapte edilerek kurgulandı ve “Destekle Değiştir” ismiyle
uygulanmaya başlandı. İlk ikisi Mayıs ve Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da hayata geçirilen
Destekle Değiştir etkinliğinin üçüncüsü Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, TÜSEV’in
teknik desteğiyle 3 Haziran 2015’te Ankara Erimtan Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Uçan
Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma
Derneği (Öz-Ge-Der) ve Diyaliz Hastaları ve Organ Bağış Derneği (Diyoder)’nin projelerinin
destekçilerle buluşacağı etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Milyarderler Listesinde 13'üncü Olan Türkiye, Hayırseverler Listesinde 128'inci
Ekonomist Dr. Güven Sak, 26 Mayıs tarihinde Radikal Gazetesi’nde yayınlanan “Milyarderler
Listesinde 13'üncü Olan Türkiye, Hayırseverler Listesinde 128'inci” başlıklı yazısında, 2014
Dünya Bağışçılık Endeksi verilerine göre 135 ülke arasında 128. sırada yer alan Türkiye’nin,
bağışçılık konusundaki durumunu sorguluyor. Forbes dergisine göre 32 milyarderle dünya
milyarderler listesinde 13. sırada olan Türkiye’nin bağışçılıkta neden sınıfta kaldığı sorusuna
yanıt bulabileceğiniz yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Sosyal Etki Ölçme Başlangıç Kampı 26-28 Haziran’da
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSEF), Açık Toplum Vakfı’nın mali desteğiyle STK
temsilcileri için Sosyal Etki Ölçme Başlangıç Kampı’nı 26-28 Haziran’da düzenliyor.  Social
Impact Analysts Association (SIAA)’dan Ruth Whateley ve Jeremy Nicholls’un eğitmenlik
yapacağı kampta; sosyal etki, sosyal etki analizi araçları, değişim teorisi ve sosyal etki analizi
uygulaması gibi konular tartışılacak. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olan eğitim kampı hakkında
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.    

“Emerging Leaders International Fellows” Programı Başvuruları Başladı
The Center on Philantropy and Civil Society “Emerging Leaders International Fellows”
programını 15 Eylül- 30 Kasım 2015 tarihlerinde New York’da düzenliyor. STK temsilcilerinin
katılımına açık olan programda iyi örnek paylaşımlarının yanı sıra; araştırma odaklı
seminerlerin de olduğu bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Karşılaştırmalı bir çerçeve ile
uygulanan program kapsamında katılımcılar haftalık seminerlere katılarak, önemli vakıfları
tanıma, kar amacı gütmeyen sektörden liderlerle tanışma ve Amerika ve dünyadaki farklı vakıf
modellerini inceleme imkanı elde ediyorlar. Programa katılmak için 1 Haziran 2015 tarihine
kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Giving Circle’ın (Destekle Değiştir) Etkileri Üzerine Yeni Bir Araştırma

 

Nebraska Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Angela Eikenberry ve bağımsız danışman Jessica
Bearman’in farklı ülkelerdeki Giving Circle (Destekle Değiştir) etkinliklerine katılan bağışçılar ile
görüşerek hazırladığı araştırmanın sonuçları bireysel bağışçılıkla ilgili çarpıçı sonuçlar sunuyor.
Araştırmaya göre, Giving Circle bağışçıları tarafından yapılan bağışlar hem miktar olarak daha
fazla hem de daha stratejik. Genellikle kadın hakları, etnik ve azınlık gruplarla ilgilenen
kuruluşlara destek olmayı tercih eden bağışçılar, filantropi konusunda daha fazla bilgi edinip,
toplumla daha fazla etkileşimde bulunuyorlar. Araştırma ve Giving Circle modeli ile ilgili daha
fazla bilgiye 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.
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