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Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Sonuçları İzmir’de Sunuldu
TÜSEV, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin 9 Ocak tarihinde gerçekleştirilen
aylık toplantısına katıldı. Toplantıda Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu
sonuçlarını paylaşan TÜSEV ekibi, bağışçılığın mevcut durumu ile yerel bağışçılık modellerini
konu alan bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca, Değişim İçin Bağış projesi kapsamında
uygulanan Destekle Değiştir modeli tanıtılarak, gelecekte hayata geçirilebilecek işbirlikleri
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Dönemi Başlıyor
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu yana bağışçılığın gelişmesi ve
yaygınlaşması konusunda çalışan ya da çalışmak isteyen STK çalışanlarının profesyonel
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Filantropi Profesyoneleri Eğitim Programı'nı düzenliyor.
Program katılımcılarının altı ay boyunca birbirlerinden öğrenme ve deneyim paylaşmanın yanı
sıra uzmanların paylaştıkları pratik bilgilerden faydalanma fırsatı buldukları eğitim programının
dördüncü dönemi, 31 Ocak günü başlayacak. Programla ilgili detaylı bilgiye ve 2017 dönemi
katılımcı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Tanıtım Çalışmaları Devam Ediyor
Türkiye’de hayırseverlik algısı, bireysel bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılan alanlar ve
bağış yapma motivasyonları gibi birçok konuyu ele alan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve
Hayırseverlik Raporu’nun tanıtım çalışmaları devam ediyor. TÜSEV Genel Sekreteri Başak
Ersen’in Sivil Düşün’ün 15-16 Kasım’da gerçekleşen Danışma Kurulu toplantısında rapor ile ilgili
soruları yanıtladığı videoya buradan, TÜSEV Genel Sekreter Yardımcısı Liana Varon’un Sivil
Toplum için Destek Vakfı bloğu için rapor sonuçlarını değerlendirdiği “Türkiye’de Bireysel
Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Bize Neler Söylüyor?” başlıklı yazısına buradan, Sözcü
Gazetesi’nde yayımlanan röportaja buradan ulaşabilirsiniz. Raporun Alliance Dergisi’nde
yayınlanan İngilizce analizine ise buradan erişebilirsiniz.

Giving Tuesday 2016’nın İlk Verileri Yayımlandı
Bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum liderlerinin ve öğrencilerin yılda bir gün
bağışçılık ve gönüllülüğü kutladığı ve teşvik ettiği Giving Tuesday, 29 Kasım 2016’da gerçekleşti.
2016 yılında 98 ülkede uygulanan Giving Tuesday kampanyası ile toplam 168 milyon dolar bağış
toplandı. Giving Tuesday 2016 veri görselini buradan inceleyebilir, kampanya hakkında detaylı
bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Bolu Bağışçılar Vakfı, Cluj Ziyareti İzlenimlerini Paylaştı
Bağışçı vakıfları yerel kalkınmaya destek olmayı, yerel liderliği geliştirmeyi, iş çevresi, kamu ve
sivil toplum aktörleri arasında iletişimi güçlendirerek bağışların daha fazla etki yaratacak şekilde
yapılmasına katkı sağlamayı hedefler. Bu model aynı zamanda belirli bir bölgedeki toplumsal
ihtiyaçları ve sosyal sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve bu sorunların çözümü için
yapılan çalışmaları destekler. Ayrıca bireysel ve kurumsal bağışçıların daha etkili ve stratejik
bağışlar yapabilmesi için yol gösterir. Türkiye’de bağışçılar vakfı modelinde kurulmuş ilk ve tek
vakıf olan Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Genel Sekreteri Öznur Akkaya’nın, Romanya’daki Cluj
Bağışçılar Vakfı’na gerçekleştirdiği saha ziyaretinden sonra bağışçılar vakfı modelinin farklı
uygulamalarına ilişkin sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına ulaşmak için tıklayınız.

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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