
TÜSEV INSPIRE Toplantısına Katıldı
  

TÜSEV, Orta ve Doğu Avrupa’da f�lantrop� alanında
çalışan k�ş�ler arasında b�lg� ve deney�m paylaşımını
teşv�k etmek amacıyla faal�yet gösteren INSPIRE’ın
(In�t�at�ve for Strateg�c Ph�lanthropy and Intell�gent
Resources) 4-7 Haz�ran tar�hler�nde Romanya’nın
S�b�u şehr�nde düzenlenen “Forward-look�ng
Ecosystems of Ph�lanthropy Support” başlıklı
toplantısına katıldı. Bu ülkelerde f�lantrop�n�n gel�ş�m�
�ç�n çalışan kuruluşlardan tems�lc�ler�n katılımıyla
gerçekleşen toplantıda yerel, bölgesel ve küresel
düzeyde b�r f�lantrop� ekos�stem� oluşturmanın
önem�nden ve bu süreçte karşılaşılan zorluklardan
bahsed�ld�. Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Grantmakers East Forum Başvuruları Açıldı
  

Avrupa Vakıflar Merkez� (European Foundat�on
Center) altında faal�yet gösteren temat�k ağlardan b�r�
olan, Avrupa’da s�v�l toplumun ve f�lantrop�n�n
gel�ş�m�n� teşv�k eden Grantmakers East Forum
(GEF), 15-17 Ek�m tar�hler� arasında Budapeşte’de
gerçekleşecek. 23. kez düzenlenen forumun bu yılk�
teması “Refram�ng C�v�l Soc�ety: Actors, Values, Tools”
olarak bel�rlend�. Vakıfların s�v�l toplumun karşılaştığı

sorunları aşmaktak� rolü ve sosyal uyumluluğun teşv�k ed�lmes� �ç�n yen� yöntemler�n değerlend�r�leceğ� forumda,
sınırlı sayıda katılımcıya kısm� burs sağlanacak. 3 Eylül tar�h�ne kadar devam edecek olan burs başvuruları ve forum
hakkında detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

ÖSGD Tarafından Düzenlenen Gönülden Ödüller
Sah�pler�n� Buldu

  

Özel Sektör Gönüllüler� Derneğ�'n�n (ÖSGD), ş�rketler�
ve çalışanlarının gönüllülük çalışmalarını ve bu
alandak� başarılarını desteklemek ve özel sektörde
gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
amacıyla gel�şt�rd�ğ� Gönülden Ödüller sah�pler�n�
buldu. ÖSGD’n�n 15. yılının kutlandığı Kurumsal
Gönüllülük Buluşması ve Gönülden Ödüller Tören� 17
Mayıs tar�h�nde düzenlend�. Coca-Cola İçecek’�n “En
Başarılı Gönüllülük Programı”; Kred� Kayıt Bürosu’nun
Sesl� Soru Bankası projes�yle “En Başarılı Gönüllük

Projes�”; Defacto’nun B�z de A�leden�z projes�yle “En Yaratıcı Gönüllülük Projes�” ödüller�n� ve Türk Tuborg’un %100
Gönüllüyüz programı �le “Gönüllülük Programı Teşv�k Ödülü” aldığı törende, �lk defa yürütülen Kurumsal Gönüllülük
Araştırması’nın �lk bulguları paylaşıldı. Detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

WINGS’�n Unlock�ng Ph�lanthropy’s Potent�al
Rehber� Yayımlandı

  

TÜSEV’�n de üyes� olduğu, 40 ülkeden 100’ün
üzer�nde f�lantrop�k kuruluşu ve f�lantrop�n�n gel�ş�m�
�ç�n çalışan destek kuruluşlarını b�r araya get�ren
Worldw�de In�t�at�ves for Grantmaker Support
(WINGS), vakıflar, b�reysel bağışçılar, kalkınma
yardımı ve �nsan� yardım sağlayan kuruluşlar g�b�
çeş�tl� fon sağlayıcılara yönel�k "Unlock�ng
ph�lanthropy’s potent�al" adlı b�r rehber yayımladı.
Rehberde, fon sağlayıcıların verd�kler� fonların etk�s�n�
ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n� nasıl artırab�lecekler�ne ve b�r
f�lantrop� destek ekos�stem� oluşmasına nasıl katkı
sunab�lecekler�ne değ�n�l�yor. Rehbere buradan

ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Özel Sektörde Sosyal Fayda ve S�v�l
Toplumla İl�şk�ler

  

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları �ç�nde
bulunduğumuz dönem�n eğ�l�mler� ve gereks�n�mler�ne
göre hızla değ�ş�yor. Tüket�c�ler�n markalardan
beklent�ler�n�n artması ve sosyal sorumlu markaları
daha fazla terc�h etmeye başlamaları �le
sürdürüleb�l�rl�k ve sosyal fayda yaratmak ş�rketler �ç�n
her zamank�nden daha öneml� hale gel�yor. Bu değ�ş�m
kurumsal ş�rketler�n sosyal sorumluluk çalışmalarında
s�v�l toplum kuruluşları ve s�v�l �n�s�yat�fler �le etk�l�
�şb�rl�kler� kurma �ht�yacını da beraber�nde get�r�yor.
Ayın yazısında, Borusan Hold�ng Kurumsal İlet�ş�m
Yetk�l� Uzmanı Öznur Hal�lc�koğlu, markaların
değer�n�n sosyal fayda çerçeves�nde nasıl
şek�llend�ğ�n�, bu yaklaşımın kurumsal sosyal
sorumluluk uygulamalarını ne yönde etk�led�ğ�n� anlattı

ve özel sektör-s�v�l toplum �şb�rl�ğ�n�n geleceğ�ne da�r öngörüler�n� paylaştı. Ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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