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Destekle Değiştir 10 Ekim’de Pera Müzesi’nde!
TÜSEV, dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan “Giving Circle” modelinin Türkiye
uygulamasını “Destekle Değiştir” adıyla ilk kez 2014 yılında hayata geçirdi. İstanbul’da
dördüncü kez düzenlenecek Destekle Değiştir etkinliği 10 Ekim Salı günü 18:30-21:00
saatlerinde Pera Müzesi’nde düzenlenecek. Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon
kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim yaratan
projeleri tanıma fırsatı yakalayacakları Destekle Değiştir etkinliği ve katılımcı STK’ların
projeleri hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor Video Serisi Başladı
Değişim için Bağış Projesi kapsamında, farklı bağışçılık deneyimlerini yaygınlaştırarak bireysel
bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan “İlham Veren Bağışçılar
Anlatıyor” video serisi başladı. Çalışma kapsamında köşe yazarı Yonca Tokbaş, ticari
gayrimenkul brokerı Ulvi Kocailik, sivil toplum kuruluşu çalışanı İstem Akalp ve iş insanı Ahmet
H. Uysal bağışçılık deneyimlerini paylaştılar. Tanıtım videosunu buradan izleyebileceğiniz
serinin ilk videosunda sivil toplum kuruluşlarını uzun yıllardır bağışları ve projeleriyle
destekleyen Yonca Tokbaş bağışlarını neden sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapmayı tercih
ettiğini anlattı. Video serisinin devamını Değişim için
Bağış’ın Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Dünya Bağışçılık Endeksi 2017 Raporu Yayımlandı
Charities Aid Foundation (CAF) tarafından her yıl hazırlanan Dünya Bağışçılık Endeksi’nin
sekizincisi yayımlandı. Dünya genelinde 139 ülkeden bağışçılık alanından önemli veriler içeren
raporda; ülkelerin bağışçılık skoru “tanımadığı bir kimseye yardım etme”, “sivil toplum
kuruluşlarına bağış yapma” ve “gönüllülük için harcanan zaman” üzerinden ölçümleniyor. Son
üç yılda olduğu gibi Dünya Bağışçılık Endeksi’nin ilk sırasında Myanmar yer aldı. Bu yıl ikinci ve
üçüncü sırada yer alan ülkeler Endonezya ve Kenya oldu. Araştırmanın yapıldığı ülkelerde
2016 yılında bağış yaptığını söyleyen kişilerin oranının son üç yıla kıyasla en düşük seviyede
olduğu belirlendi. Dünya Bağışçılık Endeksi 2017’ye buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı Çocuk Fonu Başvuruları Açıldı
Sivil toplum kuruluşlarına hibeler yoluyla katkı sağlamayı amaçlayan Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın, yeni hibe programı olan Çocuk Fonu’nun başvuruları açıldı. Çocuk Fonu kapsamında
0-15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projelere
toplam 135.000 TL’lik fon desteği sağlanacak. Son başvuru tarihi 1 Ekim olan Çocuk Fonu ve
başvuru kriterleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Özel Sektör-Sivil Toplum İşbirliğinde Yenilikçi bir Model: PaylaşTIK
Gün geçtikçe yaygınlaşan online bağış platformları arasında yenilikçi bir model olarak
karşımıza çıkan PaylaşTIK, sivil toplum kuruluşlarının ürün satışlarını gerçekleştirebilecekleri
bir platform. Bir e-ticaret sitesi olan Morhipo tarafından geliştirilen PaylaşTIK, ürün satışından
elde edilen gelirin tamamının platforma dahil olan ve ürünü satılan sivil toplum kuruluşuna
aktarılmasını sağlıyor. Boyner Holding Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü
Aysun Sayın’ın PaylaşTIK ile ilgili 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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