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Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Sonuçları Bursa’da Sunuldu
TÜSEV, 28 Ocak tarihinde Bursa Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi işbirliği ile bir etkinlik
gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’nun,
bağışçılık ve hayırseverlik algısı, bireysel bağışçılık eğilimleri, bağış yapma motivasyonları
konularındaki bulguları Dernekler Yerleşkesi’ne üye STK temsilcileri ile paylaşıldı. Etkinlikte
ayrıca yerel bağışçılık modelleri ve Değişim için Bağış projesi kapsamında uygulanan, bağışçılar
ile STK temsilcilerinin bir araya geldiği Destekle Değiştir modeli tanıtılarak Bursa’da hayata
geçirilebilecek işbirlikleri hakkında konuşuldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2017 Dönemi Başladı
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu yana Türkiye’de bağışçılığın
gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda çalışan STK profesyonellerinin gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla Filantropi Profesyoneleri Eğitim Programı'nı yürütüyor. Eğitim programı
süresince birbirinden öğrenme ve deneyim paylaşma fırsatı bulan katılımcılar aynı zamanda
bireysel ve kurumsal bağışçılık, bağışçı ilişkileri, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel mevzuat
gibi konularda uzmanların paylaştıkları pratik bilgilerden de faydalanıyor. Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın dördüncü dönemi 31 Ocak tarihinde 17 katılımcıyla başladı.
İlk eğitim modülünde TÜSEV’in çalışma alanları, Değişim için Bağış projesinin hedefleri,
hayırseverlik ve stratejik bağışçılık kavramları, Türkiye’de ve dünyada filantropinin durumu ve
filantropi eğilimleri ele alındı. Program ile ilgili detaylara ve katılımcı listesine ulaşmak için
tıklayınız.

KUSİF, Fon Veren Kurumlar için Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi’ni Yayımladı
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Fon Veren Kurumlar için Sosyal Etki Ölçümleme
Rehberi’ni yayımladı. İstanbul İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Fon Veren
Kurumlar İçin Sosyal Etki Ölçümlemesi Projesi kapsamında yürütülen araştırma sonucunda
yayımlanan Rehber, fon veren kurumlar için sosyal etki ölçümlemesinin önemi ve yöntemlerine
ilişkin bilgiler ve öneriler sunuyor. Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

European Foundation Centre Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı Varşova’da Gerçekleşecek
European Foundation Centre’ın (Avrupa Vakıflar Merkezi - EFC), 28. Genel Kurul Toplantısı ve
Konferansı 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Varşova’da gerçekleşecek. Filantropi
alanından uzmanların, STK temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımcılar arasında olduğu
konferansın bu yılki teması, ‘Courage to re-embrace solidarity in Europe – Can philanthropy take
the lead?’ olarak belirlendi. Konferans ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Filantropide Öne Çıkan Eğilimler: Dünyada ve Türkiye’de Neler Oluyor?
Filantropi alanı günümüzde büyük değişimlerden geçiyor ve alana yeni aktörler, yeni yöntemler
dahil oluyor. Peki, filantropinin ve stratejik bağışçılığın gelişmesi için çalışan aktörler 2017 yılında
bu alanda ne gibi eğilimler öngörüyor? 2017 yılı için öngörülen filantropi eğilimlerinin ve bu
eğilimlerin Türkiye’deki yansımalarının incelendiği 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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