Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor Toplantı
Serisinin Üçüncüsü 28 Şubat’ta Düzenlenecek
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 üçüncüsü 28 Şubat
tarihinde gerçekleşecek. “Bireysel Bağışçılarla İlişkiler
ve Bağışçı Verileri Yönetimi” konulu etkinlikte
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 4. Dönem
Mezunları, ÇEKÜL Vakfı Kaynak Geliştirme
Koordinatörü Hülya Bozkurt Doğan ve TEMA Vakfı
Bilgi Sistemleri ve Raporlama Bölüm Başkan Yardımcısı Alican Yurtsever, bireysel bağışçılarla uzun vadeli bir ilişki
kurmanın temeli ve stratejik bağışçılığın gelişiminde bağışçı verileri yönetiminin rolü hakkında konuşacaklar. Etkinlik
hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Ali Karabey
Ali Karabey, yeni kurulan teknoloji şirketlerine erken
dönem girişim sermayesi sağlayan bir yatırım fonu
olan 212’nin ortaklarından ve Sivil Toplum için Destek
Vakfı (Destek Vakfı) Yönetim Kurulu üyesi. Bağışçılık
alanında da yatırımcı şapkasını çıkarmadığını belirten
Karabey, girişim sermayesinde öğrendiği ve uyguladığı
modeli sivil topluma verdiği desteklere de uyguluyor.
Ali Karabey’in Destek Vakfı’nın kuruluşunda aldığı rolü,
Destek Vakfı aracılığıyla tanıştığı sivil toplum
kuruluşları ile olan ilişkisini ve bu ilişkinin bireysel
bağışçılık deneyimini nasıl dönüştürdüğünü paylaştığı
ilham veren bağışçı öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir İzmir 10 Şubat’ta Düzenlendi
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, 10 Şubat
günü İzmir’de Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi.
TÜSEV’in teknik desteğiyle Tülay Aktaş Gönüllü
Kuruluşlar Güç Birliği tarafından İzmir’de ilk kez
düzenlenen etkinlikte, BARIŞ Çocuk Orkestrası
Koruma ve Geliştirme Derneği, İzmir Görme Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Uluslararası Proje
Eğitim ve Gençlik Merkezi Derneği projelerini tanıtarak
destekçilerle bir araya geldiler. 110 kişinin katıldığı
etkinlikte 87 destekçi üç proje için toplam 44,350 TL
destek taahhüdünde bulundu. TÜSEV’in modeli uygulamak isteyen kuruluşlara sağladığı teknik destek hakkında
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Giving By and For Women Raporu Yayımlandı
ABD’de bulunan Lilly Family School of Philanthropy
bünyesindeki Women's Philanthropy Institute, “Giving By and
For Women" adlı raporu yayımladı. Yüksek gelirli kadın
filantropistlerin, genç kızların ve kadınların geleceğini
desteklemeye yönelik yaptıkları bağışlardan yola çıkarak
hazırlanan raporda, 23 kadın filantropistle yapılan araştırmanın
sonuçları yer alıyor. Bu raporla birlikte hazırlanan infografik ise,
kadın filantropistleri kadınlarla ilgili çalışmaları desteklemeye
yönlendiren motivasyonları inceliyor ve araştırmada yer alan filantropistlerin profilini çiziyor. Raporun tamamına ve
infografiğe buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Blockchain Teknolojisi ve Filantropi
Türkiye’de ve dünyada giderek daha fazla ilgi uyandıran
Blockchain teknolojisi nedir, bağışçılık ve filantropi alanını neden
ilgilendiriyor? Dünyada kripto para ile bağış alan kuruluşlar var
mı? Blockchain’in Türkiye’de bağışçılık ve filantropi alanını nasıl
etkileyeceği henüz bilinmiyor. Ayın yazısında, uluslararası
kaynaklardan derlediğimiz bilgiler ve örnekler ile Blockchain
teknolojisinin bir parçası olan kripto paraların bağış yapmak için
nerelerde kullanıldığını, kripto para ile bağış yapma
uygulamalarının yol açabileceği olumlu ve olumsuz sonuçları ve Blockchain teknolojisinin filantropi alanına etkisini
ele aldık. Ayın yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

