Değişim için Bağış Projesi’nin Yeni Dönemi
Başladı
TÜSEV’in Sosyal Yatırım Programı altında 2011
yılından beri, Türkiye’de bağışçılık ve filantropi
kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığı
kolaylaştıran bir altyapının geliştirilmesini sağlamak
amacıyla ve C.S. Mott Vakfı’nın desteğiyle yürüttüğü
Değişim için Bağış Projesi’nin 2017-2019 yılları
arasında devam edecek olan dördüncü dönemi, Aralık
2017 itibarıyla başladı. Proje kapsamında bugüne dek gerçekleştirilen ve bireyleri, hibe veren kuruluşları, şirketleri
ve yereldeki paydaşları kapsayan çalışmalarla ve projenin dördüncü döneminde yapılacak faaliyetlerle ilgili detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Sectors Together NGO Etkinliğine Katıldı
TÜSEV, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
tarafından 23 Kasım tarihinde düzenlenen “Sectors
Together NGO” başlıklı etkinliğe katıldı. TÜSEV Genel
Sekreteri Başak Ersen’in moderasyonunda
gerçekleşen Türkiye’de Bağışçılık konulu panelde
TÜSEV’in geçen yıl yayımladığı Türkiye’de Bireysel
Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’ndan öne çıkan
bulgular katılımcılarla paylaşıldı. Koruncuk Vakfı Genel
Müdürü Ayşe Güveniş, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel
Müdürü Jülide Erdoğan ve WWF-Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Tolga Yücel’in konuşmacı olarak yer aldığı
panelde Türkiye’de bağışçılık, bağışçılık alanında öne çıkan eğilimler ve özel sektör-sivil toplum işbirliği konuları
konuşuldu.

GençBank Yerel Filantropi Ağları Kuruluyor
GençBank, uluslararası “YouthBank Ağı”nın parçası olarak 2011 yılından beri Toplum
Gönüllüleri Vakfı tarafından yürütülüyor. Yerel kurumların ev sahipliğinde hayata
geçirilen bir gençlik çalışması modeli olan GençBank kapsamında yerel filantropi
ağları kuruluyor. Gençlerin güçlenmesini ve yerel hayata katılımlarının artmasını
hedefleyen gençlik hibe programı kapsamında, 2017-2018 döneminde filantropi
ağlarının kurulacağı sekiz il, projeyi uygulayacak kurumlar ve program ile ilgili detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir İzmir Hazırlıkları Devam Ediyor
Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon
kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir
araya gelerek sosyal değişim yaratan projeleri tanıma
fırsatı bulduğu Destekle Değiştir etkinliği, Şubat
2018’de İzmir’de düzenlenecek. TÜSEV’in teknik
desteğiyle, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar
Güçbirliği tarafından İzmir’de ilk kez düzenlenecek
olan etkinliğin hazırlıkları kapsamında 19 Aralık
tarihinde İzmir’de Seçim Jürisi toplantısı düzenlendi.

Ayın Yazısı: Filantropi Alanında Kolektif
Bağışçılığın ve İşbirliğinin Geleceği
2017 yılının sonuna gelirken dünyada ve Türkiye’de
filantropi alanında öne çıkan gelişmeler, kolektif
bağışçılığın önemine işaret ediyor. Bireylerin ve
filantropik kuruluşların, kaynaklarını ve uzmanlıklarını
bir araya getirerek kurdukları işbirlikleri, pek çok farklı
model veya etkinlik kapsamında karşımıza çıkıyor. Bu
modellerin 2018 yılında da çeşitlenerek filantropi
alanını etkilemesi öngörülüyor. Ayın yazısında, kolektif
bağışçılık ve işbirliklerinin bireyler ve kuruluşlar
açısından artan önemini vurgulayarak filantropi
alanında yaygın olarak uygulanan modelleri inceledik.
Ayın yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

