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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Ali Üstündağ
Reklamcılık ve iletişim sektöründe uzun yıllar çalışan Ali Üstündağ, sivil toplum kuruluşlarına
iletişimlerini daha etkili hale getirme ve yarattıkları değişimi toplumun tüm kesimlerine
anlatmalarını sağlayacak çalışmalar yapma konusunda ProBono destek verdi. Yıllar içerisinde
Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iletişimlerini güçlendiren kampanyalar için ilham
verici görsel araçlar sağlayan Ali Üstündağ'ın öyküsü, hepimizin uzmanlık ve kaynaklarımızı
kullanarak toplumsal değişim konusunda bir fark yaratabileceğimizi gözler önüne seriyor. Ali
Üstündağ'ın ilham veren öyküsünü okumak için tıklayınız.

Destekle Değiştir Projeleri Ne Aşamada?
TÜSEV, dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan ve "Giving Circle" olarak bilinen
uluslararası modelin Türkiye uygulamasını "Destekle Değiştir" adıyla hayata geçirdi. Bu
kapsamda, 2014 yılından beri üç Destekle Değiştir etkinliği gerçekleştirildi. Bu yeni kolektif
bağış yapma modeli sayesinde, toplumsal değişime önem veren bireyler, fon kaynaklarına
erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim yaratan projelerini
tanıma ve bu projeleri destekleme fırsatı yakaladılar. İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci
Destekle Değiştir etkinliğinde projelerini sunan STK'ların geçtiğimiz on iki ayda nasıl bir
gelişim kaydettiğini merak ediyorsanız proje güncellemelerini buradan okuyabilirsiniz.

STK'lar IBM Watson Analytics Programından Ücretsiz Yararlanıyor
IBM, kurumsal sosyal sorumluluk programları çerçevesinde STK'lara, Watson Analytics
programlarını ücretsiz olarak kullanabilme imkânı sunuyor. Watson Analytics programları
STK'lara etki analizini geliştirme, kaynakları optimize etme, maliyetleri düşürme, bağış
miktarlarını artırma ve gönüllülüğü teşvik etme gibi konularda atılması gereken adımlar
konusunda yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. STK'ların ücretsiz olarak kullanabildiği bu
programlar, bağışçı ve gönüllü yönetimi, yeni ﬁnansman kaynaklarının kullanımı gibi
konulardaki çalışmaların etkisini ölçerek iyileştirmeler yapabilmek için fırsatlar sunuyor.
Programla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Vakıﬂar Merkezi Konferansı 26-28 Mayıs Tarihlerinde Gerçekleşecek
Avrupa Vakıﬂar Merkezi (European Foundation Center, EFC) 27. Genel Kurul Toplantısı ve
Konferansı 26-28 Mayıs tarihleri arasında "Imagining and Investing in our Future" temasıyla
Amsterdam'da gerçekleştirilecek. Konferans, Avrupa ve dünyadaki en önemli sosyal sorunlara
etkili ve yaratıcı çözümler bulmak için 750'den fazla ﬁlantropi lideri, sivil toplum kuruluşu
temsilcisi ve akademisyeni bir araya getirecek. Konferans'la ilgili İngilizce basın bülteni
için buraya, kayıt olmak için buraya tıklayınız.

Ayın Yazısı: Katılımcı Hibe Programları
Katılımcı hibe programları (participatory grantmaking programs) son yıllarda uluslararası
alanda üzerinde daha fazla tartışılmaya ve araştırmalar yapılmaya başlanan modeller arasında
yer alıyor. Genellikle hak temelli alanlara hibe veren kuruluşlar tarafından uygulanan bu
modelde, faydalanıcıların hibe programları ile ilgili karar alma süreçlerine dâhil olması
sağlanıyor. Bu modele uygun olarak uygulanan hibe programlarından örneklerin de yer aldığı
Ayın Yazısı'na 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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