Değişim için Bağış E-Bülteni
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında belirli aralıklarla, Türkiye’de ve Dünya’da bağışçılık
alanında yaşanan önemli gelişmeleri ve haberleri sizlerle paylaşıyor olacak.
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"Mahallede Gençlik Çalışması: Yerel Kurumlar için Rehber
Kitap"
Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kendi deneyimlerinden yola
çıkarak hazırladığı, GençBank projesini farklı yerlerde
uygulamak isteyen kuruluşlara pratik bilgiler sunmayı
amaçlayan "Mahallede Gençlik Çalışması: Yerel Kurumlar için
Rehber Kitap" yayınlandı. TÜSEV Program Direktörü Sevda
Kılıçalp Iaconantonio'nun, "GençBank'ta Kaynak Geliştirme" bölümünü yazarak katkıda bulunduğu
Rehber'e buradanulaşabilirsiniz.

Yeni Bir Kitle Fonu Modeli: Giving Tuesday
New York'ta bulunan 92nd Street Y, Birleşmiş Milletler Vakfı ve bir çok organizasyon tarafından
ortaya çıkarılan "Giving Tuesday", bayramların yaklaşmasıyla ortaya çıkan tüketim furyasını,
"yardım ve dayanışmaya" dönüştürmeye çalışan bir oluşum. Yaş, din veya siyasi görüşten bağımsız
olarak kan bağışından gönüllülüğe, maddi yardımdan giysi/yemek bağışına kadar farklı konularda
insanları duyarlı davranmaları için teşvik ediyor. Yaklaşık bir yıl önce başlatılan kampanya, şu anda
A.B.D'de 8000 sivil toplum örgütü tarafından destekleniyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören
kampanyayla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

"Yoksul Akrabadan Daha Fazlası Mümkün Mü?"
Jenny Hodgson ve Barry Knight tarafından kaleme alınan, TÜSEV
tarafından Türkçe'ye kazandırılan "Yoksul Akrabadan Daha Fazlası
Mümkün Mü: Yeni Bir Kalkınma Paradigması Olarak Bağışçılar
Vakıflarının Ortaya Çıkışı" adlı belge, hibelerin değerlendirilmesi
süreçlerinden edinilen bilgiler ve mevcut durumdan dersler çıkarmak,
etkiler açısından sunabileceği katkıları saptamak ve bu türden
çalışmalarda ilerleme kaydedilmesine yönelik hipotezler çıkarmak
amacıyla oluşturulmuştur. Belgeye bu linktenulaşabilirsiniz.

"Geçiş Dönemindeki Ülkeleri Desteklemek: Vakıf Bağlılığı için Rehber"
Sektörün yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak, hibe veren vakıflar için yazılan "Geçiş Dönemindeki
Ülkeleri Desteklemek: Vakıf Bağlılığı için Rehber" isimli doküman, Kahire Üniversitesi John D.
Gerhart Filantropi Merkezi ve Entegre Dönüşüm Enstitüsü ortaklığında yayınlandı. Arapça ve
İngilizce yayınlanan rehbere ve kısa bir özetine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bireysel Bağışçılık Danışmanlığı
Bağışçılığa yeni adım atan bir kişisiniz ve vakıf mı kurmalı, bir sosyal
girişimciyi mi desteklemeli, başka bağışçılarla bir araya gelip fon
havuzu mu oluşturmalı, bir dernek veya vakfa bağış mı yapmalısınız,
henüz karar verebilmiş değilsiniz; seçeneklerinizi en iyi şekilde
tartmak, ilgili toplumsal meselede sosyal yatırımınızla mümkün olan
en fazla etkiyi yaratmak istiyorsunuz. TÜSEV'in Değişim için Bağış
Projesi kapsamında verdiği Bireysel Bağışçılık Danışmanlığı'ndan
yararlanabilir, kendi filantropi yol haritanızı çizebilirsiniz! Daha fazla detay için Bireysel Bağışçılar
için Rehber yayınını inceleyebilirsiniz.

Haftanın Yazısı: Hayırseverlikten Filantropiye
Vogue Dergisi, Aralık ayında yayınlanan sayısında filantropi alanına ve Değişim için Bağış projesine
ver yerdi. Zeynep Güven tarafından kaleme alınan makaleye bu linkten 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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