Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor 31 Ekim’de
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 dördüncüsü 31 Ekim
tarihinde gerçekleşecek. “Filantropinin Bir Arada
Yaşamı Desteklemedeki Rolü” konulu etkinlikte, Sivil
Toplum İçin Destek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yörük
Kurtaran, Sulukule Gönüllüleri Derneği Proje
Koordinatörü Aytül Özcan ve Karakutu Derneği Kurucu
Üyesi Evren Ergeç, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal barış ve bir arada yaşamı teşvik eden çalışmalarının
bireysel ve kurumsal bağışçılar tarafından desteklenmesinin önemi ve farklı deneyimler hakkında konuşacaklar.
Detaylı bilgi ve katılım için tıklayınız.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Arzu Avşar
Beykoz Konakları Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve
Kanada Fenerbahçeliler Derneği kurucu üyeleri
arasında yer alan Arzu Avşar, bağış yaparak ve
gönüllülük yoluyla eğitim alanında yapılan sivil toplum
çalışmalarına destek veriyor. Tohum Otizm Vakfı ile
geliştirdikleri güçlü iletişim sayesinde vakfın hem
bağışçısı hem de kaynak geliştirme gönüllüsü olan
Avşar, çevresini de harekete geçirerek Özel Tohum
Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sağlıyor. Arzu Avşar’ın,
bağışçıları tanımanın, onlarla güvene dayalı ilişkiler
geliştirmenin ve onlardan somut ihtiyaçlara yönelik
destekler istemenin önemine değindiği ilham veren
bağışçı öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Mezunları Danışma
Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜSEV’in 2014 yılından bu yana, bağışçılığın
gelişimine katkı sağlayan sivil toplum
profesyonellerinin katılımıyla yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın mezunları 18 Ekim
tarihinde düzenlenen danışma toplantısında bir araya
geldi. Danışma toplantısında Yardım Toplama Kanunu
kapsamında yardım toplama iznine sahip olan veya
izin almak isteyen kuruluşların bu alandaki deneyimleri
ve bu kanunun sivil toplum kuruluşlarının mali
sürdürülebilirlikleri üzerindeki etkisine dair gözlemleri
paylaşıldı. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir Projeleri Birinci Yılını Tamamladı
TÜSEV’in dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving Circle modelinden
The Funding Network’ün teknik desteği ile kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre
adapte ederek 2014 yılında uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in, 10 Ekim 2017
tarihinde İstanbul’da düzenlenen etkinliğinin üzerinden bir yıl geçti. Etkinlikte yer alan
Rehber Köpekler Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Troya Çevre Derneği'nin
etkinlikten sonraki on iki ayda kaydettikleri gelişmeleri paylaştıkları
rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Bir Elçi Bağışçılık Projesi Olarak
Steptember
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy
Türkiye, Avustralya’da başlayan Steptember projesinin
2014 yılından beri Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Bu
yıl Türkiye’de beşincisi gerçekleşen Steptember,
Cerebral Palsy’li çocukların hayatında pozitif bir etki
yaratmak isteyen bireyleri ve kurumsal firmaları Eylül
ve Ekim ayları arasında günde on bin adım atmaya ve
çevrelerinde Cerebral Palsy farkındalığı yaratarak
bağış toplamaya davet ediyor. Türkiye Spastik
Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Genel
Direktörü Nigar Evgin’in, bir kaynak geliştirme
kampanyası olarak Steptember’ın vakfın çalışmalarına
katkısı ve gönüllü katılımcıların da desteğiyle bireysel ve kurumsal düzeyde yarattığı farkındalık hakkındaki
sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

