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Destekle Değiştir 24 Mart'ta Pera Müzesi'nde Gerçekleşecek
Dünyanın farklı ülkelerinde başarı ile uygulanan ve "Giving Circle" adıyla bilinen kolektif bağış
yapma modeli, Türkiye'de ilk kez Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından kültürel
ihtiyaçlara ve eğilimlere göre yerel düzeyde adapte edilerek kurgulandı ve "Destekle Değiştir"
ismiyle uygulanmaya başlandı. Destekle Değiştir etkinliğinin dördüncüsü 24 Mart 2016'da
İstanbul'da Pera Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme
Derneği (HAGİD), Hisar Anadolu Destek Derneği (HADD) ve Türkiye Çocuklara Yeniden
Özgürlük Vakfı'nın projelerinin destekçilerle buluşacağı etkinliğin davetiyesine buradan
ulaşabilir, Destekle Değiştir'in etkisini anlatan videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Sina Afra Founders Pledge'e Katıldı
Teknoloji liderleri ve bu alanda çalışan girişimcilerin kişisel kazanımlarının %2'sini kendi
belirledikleri bir sosyal amaç için bağışlayacaklarını taahhüt ettikleri bir platform olan
Founders Pledge'e Türkiye'den Sina Afra da katıldı. Türkiye'nin ilk online alışveriş sitesi
Markafoni'nin kurucu ortaklarından olan ve şu anda Girişimcilik Vakfı'nın Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürüten internet girişimcisi ve melek yatırımcı Sina Afra, Founders Pledge'e
katılmasının başka yatırımcıları da motive edeceğini umduğunu açıkladı. Founders Pledge ile
ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Buluşum Sosyal Projeleri Bekliyor
Sosyal girişimcilik ve stratejik bağışçılık ekosistemini geliştiren ve destekleyen sürdürülebilir
bir sosyal girişim olan Buluşum'un lansmanı Aralık ayında yapıldı. Türkiye'de sosyal inovasyon
ve bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sunmak için hayata geçirilen Buluşum
platformu, toplumsal hayata katkıda bulunacak yaratıcı projelere fon sağlayan bir platform
olma amacını taşıyor. Sosyal bir projesi ve iş planı olan herkese açık olan ve sadece sosyal
fayda sağlayan projelere destek verecek olan bu yeni platform, Boyner Grup'un mali desteği
ile çalışmalarını sürdürüyor. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Grantcraft Philanthropy and the Social Economy: Blueprint 2016’yı Yayınladı
Sivil toplum alanını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapan Foundation Center, ﬁlantropi
konusundaki faaliyet ve araştırmalarını Grantcraft web sitesi aracılığıyla yaygınlaştırıyor.
Grantcraft 2010 yılından bu yana yayınladığı Philanthropy and the Social Economy:
Blueprint adlı kılavuzla, ﬁlantropi ve sosyal ekonomi konusunda durum tespiti yaparak
dünyadaki temel eğilimleri analiz etmenin yanı sıra, gelecek yıllara dair de bir projeksiyon
sunuyor. İngilizce yayınlanan Kılavuz'a ulaşmak için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Yörük Kurtaran Sivil Toplum için Destek Vakfı'nı Anlattı
Bireysel bağışçıların oluşturduğu kaynak ile hibe veren Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim
Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesi Yörük Kurtaran ile Destek Vakfı'nın çalışmalarına dair bir
sohbet gerçekleştirdik. Proje hibelerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde kurumsal kapasite
hibeleri de verecek olan bu yeni Vakıf, Türkiye'de sayıları kısıtlı hibe veren kuruluşları ve hibe
programlarını geliştirmek adına önemli çalışmalar yapıyor. Sivil Toplum için Destek Vakfı, hibe
programlarına ek olarak, Türkiye'de bağışçılık kültürünü geliştirmeyi de hedeﬂiyor. Yörük
Kurtaran ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin tamamına 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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