Destekle Değiştir’in Beşinci Etkinliği 10 Ekim’de
Gerçekleşti
TÜSEV’in, dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla
uygulanan “Giving Circle” modelinden, The Funding
Network’ün teknik desteği ile kültürel ihtiyaçlara ve
eğilimlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı “Destekle Değiştir”in beşinci
etkinliği 10 Ekim Salı günü Pera Müzesi’nde
gerçekleşti. Müzisyen Kalben’in sunumuyla
gerçekleşen Destekle Değiştir, projelerini tanıtan Rehber Köpekler Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Troya
Çevre Derneği için sosyal değişimin parçası olmak isteyen bireylerle bir araya gelme fırsatı sağlarken, katılımcılara
da STK’lar ve çalışmaları hakkında bilgi alarak onları destekleme fırsatı sundu. 120 kişinin katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte 90 kişi yaklaşık 50 bin TL destek taahhüdünde bulundu. Destekle Değiştir ile ayrıntılı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor Toplantı
Serisinin İkincisi 31 Ekim’de
TÜSEV tarafından düzenlenen, filantropi ve sivil
toplum alanlarından uzmanların stratejik bağışçılık ve
filantropi ile ilgili konularda bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunduğu Filantropi Profesyonelleri
Konuşuyor toplantı serisinin ikincisi 31 Ekim’de
gerçekleşecek. TÜSEV ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) işbirliğiyle düzenlenen, “Filantropi ve KültürSanat İlişkisi: Birlikte Alanlar Yaratmak” konulu etkinlikte, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, SAHA Derneği
Direktörü Merve Çağlar ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in
moderatörlüğünde filantropi ve bağışçılığın kültür-sanat alanıyla ilişkisini farklı filantropik modeller üzerinden
değerlendirecekler. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Olga Alexeeva Ödülü 2017 Adaylık Süreci Başladı
Alliance Magazine tarafından, gelişmekte olan
ülkelerde sosyal değişim ve filantropinin gelişimine
katkı sağlamak için liderlik eden, yaratıcı ve sonuç
odaklı çalışmalar yapan bireylere 2013’ten beri verilen
Olga Alexeeva Ödülü’nün 2017 yılı adaylık süreci
başladı. 19 Aralık tarihine kadar devam eden adaylık
süreci ve 5,000 Pound değerindeki ödül ile ilgili
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuzuncu KSS Pazaryeri 30 Kasım’da
Gerçekleşecek
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS
Türkiye) tarafından 2009 yılından bu yana
düzenlenen, KSS uygulamaları ve çözümleri
içerisinden iyi uygulamaların yer aldığı KSS Pazaryeri
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri” temasıyla 20 Kasım tarihinde
İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında KSS
Türkiye ve Cenevre merkezli Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi işbirliğinde, bu yıl ilk kez 17 kategoride
Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri verilecek. Son başvuru tarihi 27 Ekim olan ödül programı ve 9. KSS
Pazaryeri’ne bireysel katılım ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Kültür-Sanat Alanında Bir Bağışçı
Topluluğu Oluşturmak ve Hibe Vermek: SAHA
Derneği Modeli
SAHA Derneği, güncel sanatın geliştirilmesi,
altyapısının kuvvetlendirilmesi, üretimin ve uluslararası
diyaloğa katılımın artırılması için çalışan ve Türkiye’de
kültür-sanat alanında hibe veren sayılı kuruluşlar
arasında yer alıyor. Hibe programlarıyla uluslararası
sanat kurumları tarafından davet edilmiş projelerin
hayata geçmesine katkı sağlayan SAHA, kaynaklarını
büyük çoğunluğu bireysel bağışçıların verdiği üye
aidatlarından oluşan kolektif bir destek modeliyle
sağlıyor. SAHA Derneği Direktörü Merve Çağlar’ın,
Derneğin kültür-sanat alanındaki alternatif kaynak
geliştirme ve hibe verme modeli ile ilgili sorularımızı
yanıtladığı ayın yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

