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Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Yayınlanıyor
Sivil toplumun varlığını güçlendirerek sürdürmesi için çalışmalarına devam eden TÜSEV,
“Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik” raporunu yayınlıyor. Hayırseverlik algısı,
bireysel bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları
gibi birçok konuyu ele alan araştırma Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç
liderliğinde, Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi tarafından yürütüldü ve Anadolu
Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Sabancı Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Vehbi Koç
Vakfı tarafından desteklendi. 2006 yılında TÜSEV tarafından yayınlanmış olan “Türkiye’de
Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıﬂar ve Sosyal Adalet” raporunda yer alan birçok verinin de
güncellendiği Rapor, bireysel bağışçılık ve hayırseverlik alanlarında son on senedeki değişimin
karşılaştırmalı analizi için de fırsat sunuyor. Raporun elektronik kopyasına 27 Eylül tarihinden
itibaren www.tusev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Alliance Dergisi Eylül Sayısına Konuk Oldu
TÜSEV Genel Sekreter Yardımcısı Liana Varon’un Türkiye’de ﬁlantropinin durumunu
değerlendirdiği “Turkish Philanthropy Straddling The Old And The New” başlıklı yazısı Alliance
Dergisi’nin Eylül sayısında yayınlandı. Türkiye’de ﬁlantropinin geleneksel anlayış ve yeni
eğilimler etkisinde geldiği noktanın ve vakıﬂarın değişen rollerinin değerlendirildiği yazıya
buradan ulaşabilirsiniz.

Grantmakers East Forum Bu Yıl Mülteci Krizine Odaklanıyor
Avrupa Vakıﬂar Merkezi (European Foundation Center- EFC) altında faaliyet gösteren tematik
ağlardan biri olan Grantmakers East Forum (GEF), başta Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak
üzere Avrupa’daki hibe veren vakıﬂarı bir araya getiriyor. GEF bu yıl “Philanthropic Response
to Refugee Challenges: From Emergency to Policy” başlığıyla, 30 Kasım – 2 Aralık 2016
tarihleri arasında Hamburg’da düzenlenecek. Vakıﬂarın ve ﬁlantropinin mülteci krizini
aşmadaki rolünün tartışılacağı GEF hakkında detaylı bilgi için buraya, 3 Ekim’e kadar
başvurabileceğiniz sınırlı sayıda burs imkanı ve kayıt olmak için buraya tıklayınız.

EVPA Yıllık Konferansı 3-4 Kasım Tarihlerinde Gerçekleşecek
European Venture Philanthrophy Association (EVPA), 12. EVPA Yıllık Konferansı’nı 3-4 Kasım
2016 tarihlerinde “Moving Beyond Boundaries” temasıyla Paris’te gerçekleştirecek. Finansal
yatırım prensipleri ve araçlarının, bağışçılık ve sosyal yatırım amacıyla kullanılması olarak
tanımlanan girişim temelli sosyal yatırım yönteminin, 50’den fazla uzman konuşmacının
katılımıyla farklı bakış açılarıyla ele alınacağı konferans, çok sayıda ﬁlantropisti, sivil toplum
kuruluşu temsilcisini ve akademisyeni bir araya getirecek. İki gün sürecek etkinlikte Avrupa’da
sosyal yatırım ve sosyal girişimcilik alanlarının yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için yöntemler,
yenilikçi ﬁnansal modeller, sosyal etki ölçümleme ve kapasite geliştirme konuları tartışılacak.
Konferans hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve kayıt olmak için buraya tıklayınız.

Ayın Yazısı: Yüz Yüze Projesi: Sohbetle Gelen Destek
Teknolojinin gelişmesiyle farklı iletişim araçlarına olan ilgi artsa da karşılıklı aktarımın en etkili
yolu olan yüz yüze iletişim önemini kaybetmiyor. Yüz yüze (face to face) yöntemi, tüm
dünyada birçok STK tarafından hem kendilerini doğrudan sokaktaki insana anlatma, hem de
düzenli bağışçılara ulaşma amacıyla kullanılıyor. Türkiye’de bu yöntemi aktif olarak uygulayan
STK’lardan biri olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin eski Kaynak Geliştirme Uzmanı
ve Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Üçüncü Dönem Mezunu Soner Mığırdağı’nın yüz
yüze yöntemi, bu yöntemin getirileri ve zorlukları hakkında sorularımızı yanıtladığı ayın
yazısına 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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