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TÜSEV Bireysel Bağışçıları Buluşturuyor
TÜSEV, Değişim için Bağış projesi kapsamında Türkiye’de bağışçılık kültürünün geliştirilmesi
için ağ kurma, bilgi kaynağı oluşturma ve yeni yöntemler geliştirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, alanda geliştirilebilecek stratejileri konuşmak ve farklı bakış açılarıyla öneriler
geliştirmek için ilk Bireysel Bağışçılar Buluşması’nı 3 Eylül tarihinde düzenliyor. Etkinlikle ilgili
detaylı bilgi için: degisimicinbagis@tusev.org.tr

Dünyayı Değiştirenler Listesi Yayınlandı
Fortune Dergisi ile S360’ın Türkiye ortaklığını yürüttüğü Shared Value Initiative’in beraber
hazırladığı Dünyayı Değiştirenler Listesi yayınlandı. Liste, Shared Value Initiative’in geliştirdiği
metodoloji ile incelenen 200 şirket arasından hem cirosu hem de topluma verdiği katkı yüksek
olan 50 şirketten oluşuyor. Listenin ilk beş sırasında Vodafone, Google, Toyota, Wal-Mart ve
Enel yer alıyor. Listenin ve haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

STK’lar için Yardımseverlik Koşusu Kılavuzu
Adım Adım 8 yıl boyunca 67 kampanyada birlikte çalıştığı 8 STK’dan edindiği tecrübeleri bir
araya getirdiği Sivil Toplum Kuruluşları için Yardımseverlik Koşusu Kılavuzu’nu yayınladı. Bağış
ihtiyacı olan, yardımseverlik koşuları ile kaynak yaratmak isteyen ve bağışçı haklarını kabul
eden bütün STK’ların yararlanabileceği bu Kılavuz, kendi başına farklı kaynak yaratma
modellerini değerlendirmek isteyen STK’lara destek olmayı amaçlıyor. Kılavuza buradan
ulaşabilirsiniz.

Sezgin Baran Korkmaz Relief International’a 20 Milyon Dolar Bağışladı
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Suriye’deki sivil savaştan
etkilenen çocuklara yardım eden Relief International’ın programlarını desteklemek ve
geliştirmek amacıyla 20 milyon dolar bağışladı. Korkmaz, Ortadoğu ülkelerine yayılmış Suriyeli
gençler için okul ve hastane inşa eden ve sosyal girişimler başlatan yardım grubuna 5 sene
boyunca destek verecek. Washington DC merkezli Relief International’ın bölgedeki yardım
girişimlerinin daha etkili kullanılması konusunda stratejik ortak olarak gördüğü Korkmaz ile ilgili
İngilizce haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

Bolu Bağışçılar Vakfı 1. Çevre Festivali 18-19 Eylül’de
Bolu’nun ilk sürdürülebilir “Çevre Festivali”ni düzenleyen Bolu Bağışçılar Vakfı, Türkiye’nin dört
bir yanından sürdürülebilirlik ve çevre üzerine çalışan STK’ları festival kapsamında kendi
etkinliklerini düzenlemeye davet ediyor. 18-19 Eylül tarihleri arasında Bolu Kent Meydanı’nda
gerçekleştirilecek olan 1. Bolu Çevre Festivali kapsamında çeşitli çalışma atölyeleri
düzenlenecek, bilgi stantları kurulacak, film gösterimleri ve canlı sanatsal performanslar
yapılacak. Festivalde etkinlik düzenlemek isteyen STK’lar 7 Eylül tarihine kadar başvuru
formunu doldurarak info@bbv.org.tr adresine gönderebilirler. Detaylı bilgi için: www.bbv.org.tr
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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