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Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın Üçüncü Dönem Başvuruları Başlıyor
TÜSEV tarafından, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişmeleri
aktarmak, planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürütülen Değişim için Bağış projesi
kapsamında STK profesyonellerine yönelik olarak düzenlenen Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı'nın 3. dönemi başlıyor. Filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan
bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen 12 STK çalışanına yönelik olan tasarlanan
programın başvuru süreci başladı. 21 Aralık’a kadar başvurabileceğiniz programla ilgili detaylı
bilgiye buradan, başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Grantmakers East Forum İstanbul’da Gerçekleşti
European Foundation Center (EFC) üyelerinden oluşan komite tarafından bu sene yirmincisi
düzenlenen Grantmakers East Forum (GEF) Vehbi Koç Vakfı ev sahipliğinde 30 Eylül-2 Ekim
tarihleri arasında gerçekleşti. Bu seneki ana konusu “Eşit Fırsatlar Yaratmak: Farklılıkların
Üstesinden Gelmek” olan GEF’te Avrupa ve Amerika'da faaliyet gösteren gibe veren
kuruluşların temsilcileri buluştu ve eşitlik alanının gelişmesinde sivil toplumun ve hibe
programlarının rolü üzerine konuştu. TÜSEV tarafından derlenen toplantı
notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

CAF Dünya Bağışçılık Endeksi 2015 Raporu Yayınlandı
Charities Aid Foundation (CAF) tarafından hazırlanan ve bu sene altıncısı yayınlanan Dünya
Bağışçılık Endeksi 2015 Raporu için dünya nüfusunun %96’sını temsil edecek şekilde 145
ülkede araştırma yapıldı. Tanımadığı bir kimseye yardım etme, sivil toplum kuruşlarına maddi
yardımda bulunma ve gönüllü zaman harcama gibi üç farklı bağışçılık modelini ölçen Endeks,
dünyanın dört bir yanındaki bağışçılık durumu hakkındaki evrensel resmi ortaya koyuyor.
Myanmar, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda’nın ilk üçte yer aldığı, Türkiye'nin ise bu
yıl dahil edilmediği Endeks’i indirmek için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Filantropinin Toplumdaki Eşitsizliklerin Çözümündeki Rolü
TÜSEV Proje Uzmanı Hazal İnce, bu sene düzenlenen Grantmakers East Forum ve C20
Zirvesi’nden hareketle 2008 yılındaki küresel finansal kriz sonrasında gittikçe artan eşitsizlikler
ve filantropinin eşitsizliğin çözümündeki rolü üzerine bir yazı kaleme aldı. Toplumlararası ve
toplumlar içindeki eşitsizliklerin köklerine inebilen ve bu eşitsizliklerin pekiştirildiği ekonomik,
politik ve sosyal sistemi dönüştürmeyi amaçlayan filantropi çalışmalarının daha etkili
olacağından bahseden yazıya 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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