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Philantropic Freedom 2015 Raporu Yayınlandı
Amerika merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Hudson Institute’e bağlı Center for Global
Prosperity tarafından Dünyada bağışçılığın geldiği durumu analiz etmek amacıyla hazırlanan
The Index of Philanthropic Freedom 2015 Raporu yayınlandı. TÜSEV’in Türkiye bölümünün
yazılmasına katkıda bulunduğu raporda, bağışçılık alanında ülkelerin yasal altyapısı ve vergisel
uygulamaları karşılaştırılmalı olarak inceleniyor. Avustralya, Brezilya, Mısır, Hindistan, Çin,
Japonya, Meksika, ABD ve Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı raporda Türkiye 64 ülke arasında
47. sırada yer alıyor.

The Funding Network İlk Uluslararası Konferansını Düzenledi
2002 yılında, bireylerin toplumda değişim yaratmayı hedefleyen sivil toplum kuruluşlarına
destek olmasını sağlamak amacıyla kurulan The Funding Network (TFN), 6-9 Temmuz tarihleri
arasında Londra’da 14 ülkeden temsilcilerin katılımıyla ilk uluslararası konferansını düzenledi.
TÜSEV’in de katıldığı konferansta katılımcılar filantropi alanındaki tecrübelerini paylaştılar.
Konferans kapsamında 7 Temmuz’da St. Paul’s Katedrali’nde, toplumsal hayatta fark yaratmak
isteyen sivil toplum kuruluşlarının projelerinin desteklendiği “Giving Circle” da gerçekleştirildi.
Giving Circle etkinliği hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

Küresel Kadın Fonu Başvuruları Başlıyor
Kadın ve kız çocuklarının haklarına ve güçlendirilmelerine yönelik olarak kadın örgütlerine ve
gruplarına destek veren Küresel Kadın Fonu hibe programı yeni dönem başvuruları Eylül
2015’te başlayacak. Öncelik alanları şiddetsizlik, ekonomik ve politik güçlendirme, cinsel sağlık
ve üreme sağlığı hakları olarak belirlenen programa başvuru için niyet mektupları 1 Eylül 2015
itibariyle kabul edilecek. Başvuru koşulları ve program hakkında daha detaylı bilgi için bu linki
inceleyebilirsiniz.   

Grantcraft, “21. Yüzyılda Bağışçılar Vakfı: Coğrafya ve Kimlik Sorunu” Makalesini Yayınladı
Filantropi konusunda faaliyet ve araştırmalarını Grantcraft web sitesi aracılığıyla yaygınlaştıran
Foundation Center, bu alanda çalışan liderlerin makalelerine "Leadership Series” (Liderlik
Serisi) bölümünde yer veriyor. Bu kapsamda, Silikon Vadisi Bağışçılar Vakfı Başkanı ve CEO
Emmett Carson tarafından kaleme alınan “21. Yüzyılda Bağışçılar Vakfı: Coğrafya ve Kimlik
Sorunu” adlı makale yayınlandı. Amerika’daki bağışçılar vakıflarının sorunlarına ışık tutan bu
makalede, bağışçılar vakıflarının değişik coğrafi alanlara yayılmış, farklı ilgi alanlarına sahip
bağışçılarla olan ilişkileri inceleniyor. Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.   

Fundraising Okulu’ndan Geleceğin Kaynak Geliştirme Uzmanı Adaylarına Burs Duyurusu
Fundraising Okulu, 31 Ekim-19 Aralık 2015 tarihleri arasında 3.sünü gerçekleştireceği STK’lar
için Kaynak Geliştirme Uzmanlığı Programı’na katılım için Burs Programı’nı duyurdu. Kısıtlı
sayıda burslu katılımcı kontenjanının açıldığı Program’a burslu katılmak için kaynak geliştirme
alanında hâlihazırda çalışmanız ve bu alanda kariyer yapmak istemeniz yeterli. Burs
Programı’yla ilgili detaylı 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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