
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın 5.
Dönemi Başladı

 

TÜSEV’in, Değişim için Bağış Projesi kapsamında
Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşması
konusunda çalışan sivil toplum profesyonellerinin
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğü
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın beşinci
dönemi 16 Ocak 2018 tarihinde başladı. 18 sivil
toplum profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen ilk
eğitim modülünde, TÜSEV’in çalışma alanları, Değişim
için Bağış Projesi, filantropi ve bağışçılık ile ilgili temel
kavramlar ile Türkiye’de ve dünyada filantropi
eğilimleri ele alındı. Programla ilgili detaylara ve
katılımcı listesine ulaşmak için tıklayınız.

Destekle Değiştir İzmir 10 Şubat’ta Düzenlenecek
 

Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum
kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim yaratan projeleri tanıma fırsatını
bulduğu Destekle Değiştir etkinliği, 10 Şubat 2018 tarihinde İzmir’de ilk kez
düzenlenecek. TÜSEV’in teknik desteğiyle, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği
tarafından düzenlenecek olan Destekle Değiştir İzmir etkinliğinde, BARIŞ Çocuk
Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği ve Uluslararası Proje Eğitim ve Gençlik Merkezi Derneği projelerini
tanıtacak. TÜSEV’in modeli uygulamak isteyen kuruluşlara sağladığı teknik destek
hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı için 11 Filantropi Trendi
 

Johnson Center for Philanthropy at Grand Valley State
University tarafından hazırlanan “11 Trends In
Philanthropy for 2018” raporu yayımlandı. 2018 yılı
içerisinde öncelikli olarak ABD’de yaygınlaşması
öngörülen 11 filantropi eğiliminin derlendiği raporda,
kolektif bağışçılık modelleri, yeni nesil bağışçılar, veri
toplamanın karar verme süreçlerine olan etkisi ve
sosyal etki ölçümü için yeni yöntemler ön plana
çıkıyor. İngilizce yayımlanan raporun tamamına
buradan ulaşabilirsiniz. 

Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı Başvuruları
Açıldı

 

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip
olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen
Sabancı Vakfı’nın, sivil toplum kuruluşlarının eğitim
alanında uygulayacağı projelerin destekleneceği 2018
yılı hibe programı başvuruları açıldı. 2018 yılı hibe
programı çerçevesinde; kadın, genç ve engellilere
yönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime
Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli
Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” amacıyla
sivil toplum kuruluşlarından gelecek başvurular

değerlendirilecek. Son başvuru tarihi 9 Şubat 2018 olan hibe programı kriterleri ve başvuru süreci hakkında bilgi
almak için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Bağışçılar ve Sivil Toplum Arasındaki
Köprü: Turkey Mozaik Foundation

 

Turkey Mozaik Foundation, Türkiye’de sosyal değişim
yaratmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını hibe
yoluyla desteklemek amacıyla, yedi kişilik bir bireysel
bağışçı grubu tarafından İngiltere’de kuruldu.
Türkiye’deki ortağı olan Sivil Toplum için Destek Vakfı
ile işbirliği içerisinde çalışacak olan vakıf, başta
İngiltere olmak üzere yurt dışındaki bağışçıları
Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarını desteklemek için
harekete geçirecek. Turkey Mozaik Foundation
Mütevelli Heyeti Üyesi Ergem Şenyuva Tohumcu’nun,

vakfı kuran bağışçıların motivasyonları ve vakfın faaliyet alanları ile ilgili sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına
buradan ulaşabilirsiniz.
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