
F�lantrop� Profesyoneller� Konuşuyor
Toplantısında B�reysel Bağışçılarla İl�şk�ler Ele
Alındı

 
TÜSEV tarafından düzenlenen, f�lantrop� ve s�v�l
toplum alanlarından uzmanların stratej�k bağışçılık ve
f�lantrop� �le �lg�l� konularda b�lg� ve deney�m
paylaşımında bulunduğu F�lantrop� Profesyoneller�
Konuşuyor toplantı ser�s�n�n üçüncüsü 28 Şubat
tar�h�nde düzenlend�. “B�reysel Bağışçılarla İl�şk�ler ve
Bağışçı Ver�ler� Yönet�m�” konulu etk�nl�kte F�lantrop�
Profesyoneller� Eğ�t�m Programı 4. Dönem Mezunları,
ÇEKÜL Vakfı Kaynak Gel�şt�rme Koord�natörü Hülya
Bozkurt Doğan ve TEMA Vakfı B�lg� S�stemler� ve

Raporlama Bölüm Başkan Yardımcısı Al�can Yurtsever, b�reysel bağışçılarla uzun vadel� b�r �l�şk� kurmanın temel� ve
stratej�k bağışçılığın gel�ş�m�nde bağışçı ver�ler� yönet�m�n�n rolü hakkında konuştular. Toplantı notlarına buradan
ulaşab�l�rs�n�z.

Olga Alexeeva Ödülü Sah�b�n� Buldu
 

All�ance magaz�ne tarafından, gel�şmekte olan
ülkelerde sosyal değ�ş�m ve f�lantrop�n�n gel�ş�m�ne
katkı sağlamak �ç�n l�derl�k eden, yaratıcı ve sonuç
odaklı çalışmalar yapan b�reylere ver�len Olga
Alexeeva Ödülü bu yıl Ch�ld R�ghts and You adlı
kuruluşun Genel Müdürü Puja Marwaha'ya ver�ld�.
Marwaha, H�nd�stan’da f�lantrop� alanına yön veren
başlıca kuruluşlardan olan Ch�ld R�ghts and You’nun
yaptığı çalışmaların hayata geç�r�lmes� �ç�n yerel
düzeyde kaynakların harekete geç�r�lmes�nde öneml�
b�r rol oynuyor. Marhawa’ya ödülü 26-27 Mart
tar�hler�nde Barselona’da düzenlenen WINGS

Internat�onal Meet�ng for Funders toplantısında ver�ld�. Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Internat�onal Women of Istanbul (IWI) H�be Çağrısı Yayımlandı
 

Dünyanın farklı ülkeler�nden gelen ve İstanbul’da yaşayan kadınları aynı çatı altında
b�r araya get�ren Internat�onal Women of Istanbul (IWI), her yıl düzenlenen
etk�nl�kler�n gel�r� �le Türk�ye’dek� s�v�l toplum kuruluşlarını h�be yoluyla destekl�yor. IWI
2018-2019 h�be programı, ekonom�k olarak dezavantajlı k�ş�lere yönel�k yürütülecek
projelere destek sağlayacak. Son başvuru tar�h� 27 N�san olan h�be programı ve
başvuru kr�terler� hakkında detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Women G�ve 2018 Raporu Yayımlandı
 

L�lly Fam�ly School of Ph�lanthropy bünyes�nde
bulunan Women's Ph�lanthropy Inst�tute, “Women G�ve
2018: Transm�tt�ng Generos�ty to Daughters and Sons”
adlı raporu yayımladı. Ebeveynler�n bağışçılığa olan
yaklaşımlarını çocuklarına nasıl aktardıkları hakkında
detaylı b�r anal�z sunan rapor, bağış yapan
ebeveynler�n çocuklarının bağış yapma �ht�mal�n�n
arttığını ortaya koyuyor. Raporun tamamına buradan,
raporda öne çıkan noktaların yer aldığı �nfograf�ğe
buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Sosyal Yatırım Modeller� ve
G�r�ş�mc�l�k F�lantrop�s� (Venture F�lantrop�)

 
G�r�ş�mc�l�k f�lantrop�s� (venture f�lantrop�) ve sosyal etk�
yatırımının da aralarında bulunduğu sosyal yatırım
modeller�, başta sosyal g�r�ş�mler olmak üzere kâr
amacı gütmeyen kuruluşların f�nansmanı �ç�n g�derek
daha yaygın şek�lde kullanılıyor. Bu modeller f�lantrop�
alanındak� aktörler �ç�n de yen� fırsat ve yöntemler
sunuyor. Ayın yazısında, Ashoka Türk�ye Ülke
D�rektörü Zeynep Meydanoğlu ve Koç Ün�vers�tes�
Sosyal Etk� Forumu (KUSIF) Yönet�c� D�rektörü Dr.
Gonca Ongan, sosyal yatırım alanındak� ana aktörler
ve uygulamalar, dünyada ve Türk�ye’de sosyal yatırım

modeller� �le �y� örnekler ve bu modeller�n f�lantrop� ve sosyal g�r�ş�mc�l�k alanlarını nasıl besled�ğ� �le �lg�l� görüşler�n�
paylaştılar. Meydanoğlu ve Ongan, Türk�ye’de sosyal yatırım alanının güncel resm�n�, alanın gel�şmes� �ç�n duyulan
�ht�yaçları ve Ashoka Türk�ye ve KUSIF’�n sosyal yatırım modeller�n�n yaygınlaşması �ç�n yaptıkları çalışmaları
anlattılar. Ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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