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Bu rapor, 10 Şubat 2018 tarihinde TÜSEV’in teknik desteği ile İzmir Tülay Aktaş 
Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından İzmir’de gerçekleştirilen Destekle 
Değiştir etkinliğine katılan sivil toplum kuruluşlarının aldıkları desteklerle altı 
ayda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.



Başlarken

Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşması 
için farklı modellerin uygulanmasının önemli 
olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, Giving Circle 
olarak bilinen ve dünyanın farklı ülkelerinde 
başarıyla uygulanan uluslararası modelin 
Türkiye uygulamasını 2014 yılından beri Destekle 

Değiştir adıyla Türkiye’de uyguluyoruz. İngiltere 
merkezli The Funding Network’ün (TFN) teknik 
desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu kolektif bağış 
yapma modeli sayesinde, toplumsal değişime 
önem veren bireyler, fon kaynaklarına erişimi 
kısıtlı sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya 
gelerek sosyal değişim yaratan projelerini tanıma 
ve bu projeleri destekleme fırsatı buldular.



2014, 2016 ve 2017 yıllarında TÜSEV tarafından 
İstanbul’da gerçekleştirilen dört Destekle Değiştir 
etkinliğinde sivil toplum kuruluşlarını tanımak ve 
bağışlarıyla destek vermek isteyen 300’den fazla 
kişi, 13 STK’nın projeleriyle tanıştı ve yaklaşık 
200 bin TL destek taahhüdünde bulundu. 

TÜSEV’in, Destekle Değiştir modelinin 
yaygınlaşması amacıyla modeli uygulamak 
isteyen kuruluşlara verdiği teknik destek ile 2015, 
2017 ve 2018 yıllarında Ankara, Lefkoşa ve İzmir’de 
Destekle Değiştir etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Bu etkinliklerde 180’den fazla kişi 9 STK’nın 
projeleriyle tanıştı ve 135 bin TL’nin üzerinde 
destek taahhüdünde bulundu. Destekle Değiştir 
etkinliklerinde bir araya gelen kişiler yaptıkları 
bağışlarla daha fazla etki yaratmanın yanı sıra, 
toplumsal sorunlar ve bağışçılık alanı hakkında da 
bilgi edindiler. STK’lar ise çalışmaları hakkında 
daha fazla farkındalık yarattıkları gibi dinamik ve 
esnek bir fon kaynağına ulaşma imkânı buldular.

Destekle Değiştir İzmir etkinliği, TÜSEV’in teknik 
desteğiyle İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar 
Güç Birliği tarafından 10 Şubat 2018 tarihinde 
düzenlendi. 110 kişinin katıldığı etkinlikte 87 kişi 
3 STK’nın projelerine toplam 44,350 TL destek 
taahhüdünde bulundu. Bu raporda, projeleriyle 
etkinlikte yer alan BARIŞ Çocuk Orkestrası 

Koruma ve Geliştirme Derneği, İzmir Görme 
Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve 
Uluslararası Proje Eğitim ve Gençlik Merkezi 
Derneği’nin aldıkları desteklerle etkinlik 
sonrasındaki altı ayda neler yaptıkları hakkında 
bilgiler yer alıyor.

TÜSEV, Değişim için Bağış projesi kapsamında 
Destekle Değiştir etkinlikleri düzenlemeye ve 
modeli uygulamak isteyen kişi ve kuruluşlara 
teknik destek sağlamaya devam edecek. Destekle 
Değiştir etkinliğinin İzmir’de düzenlenmesini 
sağlayan İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç 
Birliği’ne, Destekle Değiştir etkinliğini Türkiye’ye 
uyarlama ve uygulama sürecinde tecrübe ve 
bilgilerini paylaşarak TÜSEV’e destek olan TFN 
ekibine, Türkiye’deki uygulamalarının başarılı 
bir şekilde yürütülmesi konusunda var gücüyle 
çalışan Destekle Değiştir Uygulama Komitesi 
üyelerine, hepimizin hayatına dokunan ve ilham 
veren projelerini sunan STK temsilcilerine ve 
sosyal değişimin gücüne inanarak özveriyle 
katkıda bulunan değerli destekçilere çok teşekkür 
ederiz.

Saygılarımızla,
TÜSEV



1990 yılında İzmir Valisi Kutlu Aktaş’ın İzmir’de 
göreve başlamasının ardından eşi Tülay 
Aktaş, İzmir’de bulunan iş insanları ve eşleri, 
bürokrat kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarının 
başkanları ile gerçekleştirdiği toplantılar 
ve çeşitli çalışmalarla sosyal sorumluluk 
projelerine ve kadınlar arası iletişime önem 
vermiş ve değer katmıştır. İzmir Tülay Aktaş’ın 
sonsuzluğa uğurlandığı günün hemen ardından, 
bu çalışmalarda kendisinin en yakınında bulunan 
kadınlar bir araya gelerek onu ve onun değerli 
anısını, duygu ve düşüncesini yaşatmak için ‘İzmir 
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’ adı 
altında bir platform oluşturarak bu birlikteliğe yarı 
resmi bir kimlik kazandırmışlardır.

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği; 
dil, din, etnik köken, yaş veya cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin herkesin sadece ‘insan’ olduğu için 
değerli olduğu fikrinden yola çıkarak, insanların 

fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamayı ve sivil toplum kuruluşları arasında 
işbirliğini sağlayarak bu dayanışmayı günbegün 
artırmayı hedeflemektedir.

Bu çalışmalarımız çerçevesinde, Ocak 2017’de 
üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz aylık 
toplantımızda Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 
Raporu’nun yanı sıra Değişim için Bağış Projesi ve 
Destekle Değiştir modeli hakkında bir sunum yaptı.  
Söz konusu toplantının ardından, İzmir Tülay Aktaş 
Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından TÜSEV’in 
teknik desteği ile 10 Şubat 2018 tarihinde, Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda Destekle Değiştir İzmir 
etkinliğinin düzenlenmesine karar verdik. İzmir’de 
ilk kez düzenlenen Destekle Değiştir etkinliğinde 
Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme 
Derneği, İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği, Uluslararası Proje Eğitim ve 

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nden



Gençlik Merkezi Derneği projelerini tanıtarak sosyal 
değişime katkıda bulunmak isteyen destekçilerle 
bir araya geldi. 110 kişinin katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte 87 kişi 3 projeye toplam 44.350 TL destek 
taahhüdünde bulundu.

Destekle Değiştir etkinliğinde bir araya gelen 
İzmirliler yaptıkları bağışlarla daha fazla etki 
yaratmanın yanı sıra, toplumsal sorunlar, 
bağışçılık ve gönüllülük alanları hakkında da bilgi 
edindiler. Sivil toplum kuruluşları ise  çalışmaları 
hakkında daha fazla farkındalık yaratma ve farklı 
bir fon kaynağına ulaşma imkânı buldular.

Öncelikle tüm TÜSEV ekibine, İzmir sivil toplumunun 
gelişimine ve tüm hazırlık süreci boyunca 
bizlere verdikleri destek ve ilgi için sonsuz 
teşekkürler. Ayrıca etkinliğimize destek vermek 
için İngiltere’den gelen Destekle Değiştir modelinin 
yaratıcısı The Funding Network’ün Uluslararası 

Direktörü Eugenie Harvey’e çok teşekkür ediyoruz. 
Bu yola çıkarken Destekle Değiştir Uygulama 
Komitesi’nde yer alarak gerek proje önerisinde 
bulunan gerek projelerin seçim sürecine katılan 
ve etkinlik gecesi bizleri katılımcılarla buluşturan 
ekibimize de sonsuz teşekkürler. Son olarak tabi ki 
projelerini sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, 
değişim için attıkları bu adımda gösterdikleri 
performans ve yaptıkları çalışmalar için çok 
teşekkür ediyoruz.

Sadece destek verilen STK’ların değil, birer 
bağışçı olarak her birimizin güzel bir deneyim 
yaşadığımıza ve hep birlikte verdiğimiz desteğin de 
değişimin bir parçası olduğuna inanıyoruz. 

Saygı ve Sevgilerimizle,

Fatoş Dayıoğlu 
İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği 
Dönem Sözcüsü





Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenizin gelişim sürecini anlatır 
mısınız? Proje hedeflerinin ne kadarına 
ulaşabildiniz ve nasıl sonuçlar elde 
ettiniz?

Öncelikle İzmir’de düzenlenen Destekle 
Değiştir etkinliğinde yer alan üç proje arasına 
girebilmek motivasyonumuzu çok artırdı. 
Etkinlik sırasında projemize inanan destekçiler 

BARIŞ ÇOCUK ORKESTRASI KORUMA VE 
GELİŞTİRME DERNEĞİ
BARIŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI PROJESİ
“YARATMAYI HEDEFLEDİĞİMİZ 
DEĞİŞİM AÇISINDAN DESTEKLE 
DEĞİŞTİR’İN ÇOK ÖNEMLİ BİR 
KATKISI OLDU.” 



sayesinde yaz döneminde de eğitimimize 
devam etme kararı aldık ve yeni başvuruları 
kabul ederek 30 çocuğumuza daha eğitim 
vermeye başladık. Bu çocuklarımıza yeni 
enstrümanlar aldık ve eğitimleri için bir yeni 
öğretmen daha görevlendirdik. Arzumuz, 
bu çocuklarımızı 2018-2019 sanat sezonunda 
yapacağımız konserlere yetiştirmek ve gerçek 
anlamda senfonik orkestra olabilme yolundaki 
çabalarımızı pekiştirmek.

Destekle Değiştir yoluyla topladığınız 
destek, proje hedeflerinizi gerçekleştirme 
konusunda size nasıl yardımcı oldu? Proje 
için ek bir desteğe ihtiyaç duydunuz mu ve 
bu desteği buldunuz mu?

Destekle Değiştir’de, gereksinim duyduğumuz 
tutarın tamamına olmasa da önemli bir kısmına 
ulaşabildik. Geri kalan masrafları da kendi 
üyelerimizin desteği ve yarattığımız kaynaklarla 

karşıladık. Örneğin; Mart ayı sonunda dernek 
olarak gerçekleştirdiğimiz bir flüt resitali, çok 
küçük olan dernek bütçemize katkı sağlayarak 
yaz dönemi eğitimimizde bize ek bir kaynak 
oluşturdu.

Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığınız 
destekçilerden etkinlik sonrasında destek 
aldınız mı, bu destekçilerden sizin için 
gönüllülük yapan veya ayni destekte 
bulunan oldu mu?

Hayır, maddi destek almadık ama etkinlik ile 
projemizden haberdar olan bazı gönüllüler 
sayesinde projemize ilgi arttı. Etkinlikte bulunan 
bir destekçinin yakını bize bir adet çello 
bağışladı ve orkestramızın tanınırlığına destek 
vermek amacıyla şimdiden konser teklifleri 
gelmeye başladı.



Destekle Değiştir yoluyla aldığınız 
desteğin projenizin çözmeyi amaçladığı 
sorun ya da yaratmayı hedeflediği değişim 
açısından önemi nedir?

Yaratmayı hedeflediğimiz değişim açısından 
Destekle Değiştir’in çok önemli bir katkısı oldu. 
En büyük amacımız, olabildiğince fazla çocuğa 
ulaşabilmek ve onlara kaliteli müzik eğitimi 
sağlayarak topluma yararlı bireyler olmalarına 
katkıda bulunmak. Bu açıdan baktığımızda 30 
çocuğa daha ulaşmış olmak ve üç aydır bu amaç 
için çalışan öğretmenin ücretini ödeyebiliyor 
olmak, Destekle Değiştir’den elde ettiğimiz 
destekler sayesindedir.

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? Bu süreçte 
kuruluşunuzun ne tür kazanımları oldu?

Özellikle hazırlık süreci çok önemliydi. 
Destekle Değiştir sayesinde altı dakika gibi 
kısa bir sürede, projenin en çarpıcı yönlerine 
vurgu yaparak destekçilerin duygularına 
dokunabilecek bir sunum hazırlayabilmek 
bize önemli bir deneyim kazandırdı. Süreç 
içerisinde yer alan STK’lar ile kurduğumuz 
iletişim ve sonrasında çocuk ve eğitim odaklı 
çalışan bazı grupların kendi projelerini 
BARIŞ Çocuk Orkestrası ile bağdaştırma 
düşünceleri, bazı grupların ise çocuklarımızın 
annelerine eğitim verme teklifleri bizi çok 
heyecanlandırdı ve mutlu etti. Özetle, Destekle 
Değiştir sayesinde sadece maddi destek değil, 
aynı zamanda farkındalığımızın artması 
açısından da kazanımlarımız oldu. Ne kadar 
teşekkür etsek azdır.





İZMİR GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ DERNEĞİ
BİSİKLET ÖZGÜRLÜK TANDEM DOSTLUKTUR PROJESİ
“BAŞVURU YAPTIĞIMIZ TARİHTEN 
BU YANA DESTEKLE DEĞİŞTİR, 
KULÜBÜMÜZÜN ÜYELERİNİ VE 
SPORCULARINI MOTİVE ETTİ 
VE HEPİMİZE YENİ DOSTLAR 
KAZANDIRDI.” 

Destekle Değiştir’de sunduğunuz 
projenizin gelişim sürecini anlatır 
mısınız? Proje hedeflerinin ne kadarına 
ulaşabildiniz ve nasıl sonuçlar elde 
ettiniz?

Destekle Değiştir’de sunduğumuz 
projemizin destekçileri sayesinde projemizi 
uygulayabilecek miktara eriştik. Ardından 
projeyi yürütmek için gerekli olan araç ve 



donanımların sağlanması, proje eğitmeninin 
ve proje katılımcılarının belirlenmesi için 
çalışmalara başladık. İlk etapta bir bisiklet 
firmasıyla beş Tandem (ikili bisiklet) satın 
almak için anlaşma yaptık. Bisiklet eğiticiliği 
için Cuma Akşamları Bisiklet Topluluğu (CAT) 
Spor Kulübü Başkanı ve bisiklet antrenörü 
Metin Çelik ile görüşüp onayını aldık ve 
bisiklete binmek isteyen, bisiklete binmesinde 
fayda olduğu düşünülen ve bisiklete bindiği 
halde bisiklet sporu kurallarını yeterince 
uygulayamayan yaklaşık 15-20 arkadaşla 
görüşerek projeye katılmalarını sağladık. Proje 
eğitmenimiz Metin Çelik’in de katkılarıyla 
10-15 kişi pilot olarak eğitilmek üzere belirlendi. 
Proje hakkında bilgi vermek ve projenin nasıl 
uygulanacağını anlatmak için proje eğitmeni, 
pilotlar ve proje katılımcısı kopilotlar ile 
toplantılar yaptık. 

Aynı ekiple eğitim çalışmaları yapmak üzere bir 
araya geldik. Elimizdeki 5 Tandem bisikletle kısa 
mesafelerde sürüşlere başladık. Katılımcılar, 
bisiklet sürmeyi, trafik işaret ve kurallarını, 
bisiklet tamir etmeyi, zincir takmayı ve lastik 
değiştirmeyi öğrendiler. Pilotlar katılımcılarla 
birlikte uyumlu bir biçimde, dostluk içerisinde 
pilotluk eğitimlerini sürdürüyorlar. Eğitim 
sürüşleri kapsamında İnciraltı Engelliler 
Merkezi’ne keyif sürüşü, Bornova Down 
Kafe’ye destek ve dayanışma sürüşü, İnciraltı 
Rekreasyon Alanı’na ve Güzelbahçe’ye balık 
ekmek keyfi ve performans sürüşleri yapıldı. Bu 
sürüşler sırasında yeni dostlar edindik, pilot ve 
kopilot kafilemizi biraz daha genişlettik.

Destekle Değiştir yoluyla topladığınız 
destek, proje hedeflerinizi gerçekleştirme 
konusunda size nasıl yardımcı oldu?



Proje için ek bir desteğe ihtiyaç duydunuz 
mu ve bu desteği buldunuz mu?

Destekle Değiştir sayesinde elde ettiğimiz 
destek, projede belirttiğimiz miktardan %20 
oranında fazlaydı. Bugüne kadar yaptığımız 
çalışmalarda henüz ek bir kaynağa ihtiyaç 
duymadık.

Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığınız 
destekçilerden etkinlik sonrasında destek 
aldınız mı, bu destekçilerden sizin için 
gönüllülük yapan veya ayni destekte 
bulunan oldu mu?

Hayır almadık.

Destekle Değiştir yoluyla aldığınız 
desteğin projenizin çözmeyi amaçladığı 
sorun ya da yaratmayı hedeflediği değişim 
açısından önemi nedir?

Aldığımız destek, projeye katılan ve ileride 
katılmasını hedeflediğimiz kişilerin spor 
yapmalarını ve sağlıklı ve özgüvenli bireyler 
olarak hayata katılmalarını sağlamak anlamında 
hedeflediğimiz değişime katkı sundu. Toplumla 
barışmak ve yeni dostlar kazanmak bizim 
için hayatın olmazsa olmazları arasında ve 
aldığımız destek bize bunları sağladı.

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? Bu süreçte 
kuruluşunuzun ne tür kazanımları oldu?

Başvuru yaptığımız tarihten bu yana Destekle 
Değiştir, kulübümüzün üyelerini ve sporcularını 
motive etti; hepimize yeni dostlar kazandırdı, 
kulübümüzü daha bilinir hale getirdi ve Tandem 
bisikletlerimizin sayısının 5’ten 10’a çıkmasını 
sağladı.





ULUSLARARASI PROJE EĞİTİM VE GENÇLİK 
MERKEZİ DERNEĞİ
ÇOCUKLARIN DOĞAYA İHTİYACI VAR PROJESİ
“PROJEMİZ DESTEKLE DEĞİŞTİR 
SAYESİNDE ÇOK KISA BİR 
ZAMAN İÇİNDE YAŞAM BULDU VE 
SONRAKİLER İÇİN ADIM ATILMIŞ 
OLDU.” 

Destekle Değiştir’de sunduğunuz projenizin 
gelişim sürecini anlatır mısınız? Proje 
hedeflerinin ne kadarına ulaşabildiniz ve 
nasıl sonuçlar elde ettiniz?

Projemiz Destekle Değiştir etkinliğine kabul 
edildikten sonra birlikte bir yol haritası 
oluşturmakla işe başladık. Bu konuda Destekle 
Değiştir ekibi tüm sürecimizde bize destek oldu. 
İlk aşamada sosyal medya üzerinden



projemizin tanıtımını yaparak işe başladık. Hedef 
kitlemizi belirledik ve onlara ulaşabilmek için 
sosyal medya kanallarını kullanmaya başladık. 
Bir yandan da projemizin yürütme aşamasına 
ortak olan İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim 
Kooperatifi (BBOM) ile çalışmaya başladık. 
Eğitmenlerimizi belirleyip projenin içeriğini 
oluşturduk. 

Projemize dahil olmak isteyen öğretmenler için 
bir başvuru formu hazırladık. 30 öğretmen için 
planladığımız projemize tam 233 başvuru aldık. 
233 başvurudan 30 katılımcı seçebilmek için 
ayrıntılı bir çalışma yaptık. Farklı bölgelerden 
öğretmenleri projemize katmayı planladık ki 
onlar da kendi bölgelerinde öğretmen 
arkadaşlarıyla bu bilgiyi paylaşabilsinler. 30 
öğretmeni belirledikten sonra eğitimin yapılacağı 
alanla ilgili düzenlemeleri yaptık ve alanın 
eksiklerini tamamladık. Eğitimimiz çok verimli 
geçti; katılan öğretmenlerimizden çok güzel geri 
bildirimler aldık. Hem 233 öğretmenin başvuru 
yapmış olması hem de aldığımız geri bildirimler 
bu projenin ne kadar önemli

olduğunu ve de bölgemizin böyle bir projeye ne 
kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha göstermiş 
oldu. 

Sonraki aşamada öğretmenlerimizden oluşan 
bir sosyal medya platformu oluşturduk (BBOM- 
Doğada Öğretmen Eğitimi Grubu). Eğitime katılan 
öğretmenlerimiz kendi öğrencileriyle doğada 
yaptıkları etkinlikleri bu alanda paylaşmaya 
başladılar. Böylece yapılan farklı çalışmaların ve 
deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşmaya 
başladı. Proje ekibi olarak yapılan etkinliklerde 
mentorluk yaptık. Son aşamada destekçilerimiz 
için projemizin uygulaması ile ilgili detayların 
yer aldığı ve fotoğraflarla görselleştirdiğimiz 
bir teşekkür mektubu hazırladık.

Destekle Değiştir yoluyla topladığınız 
destek, proje hedeflerinizi gerçekleştirme 
konusunda size nasıl yardımcı oldu? Proje 
için ek bir desteğe ihtiyaç duydunuz mu ve 
bu desteği buldunuz mu?

Destekle Değiştir yoluyla topladığımız destek, 
projemiz için hedeflediğimiz miktarın biraz 



altında kaldı. Gönüllü desteklerle projemizi 
gerçekleştirdik. BBOM Kooperatifi bu konuda 
ihtiyacımız olan desteği sağladı.

Destekle Değiştir etkinliğinde tanıştığınız 
destekçilerden etkinlik sonrasında destek 
aldınız mı, bu destekçilerden sizin için 
gönüllülük yapan veya ayni destekte 
bulunan oldu mu?

Destekçilerimizden etkinlik sonrası başka 
bir maddi destek almadık ancak yaz dönemi 
sonunda destekçilerimizle paylaşmak üzere 
bir teşekkür ve bilgilendirme mektubu 
hazırladık. Bu mektupta sonraki projelerimizin 
bilgilendirmesini yapacağız ve destek çağrısında 
bulunacağız. 

Destekle Değiştir yoluyla aldığınız desteğin 
projenizin çözmeyi amaçladığı sorun ya da 
yaratmayı hedeflediği değişim açısından 
önemi nedir?

Destekle Değiştir olmasaydı böyle bir proje 
bu süreçte hayata geçemeyecekti. Projemiz 
Destekle Değiştir sayesinde çok kısa bir zaman 

içinde yaşam buldu ve sonraki çalışmalar 
için adım atılmış oldu. Uzun zamandır 
yapmayı istediğimiz ancak kaynak yetersizliği 
nedeniyle yapamadığımız bir çalışmayı hayata 
geçirmemizi sağladı. Aynı zamanda destekçi 
ilişkileri konusunda deneyim kazanmamızı 
sağladı.

Başvuru yaptığınız tarihten bugüne 
Destekle Değiştir sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz? Bu süreçte 
kuruluşunuzun ne tür kazanımları oldu?

Destekle Değiştir ekibi, STK’mızı ve projemizi 
başından sonuna kadar her anlamda destekledi. 
Tüm bilgilendirmeler ve eğitimler, bizim 
hem proje hazırlama hem de sunum ve 
uygulama sürecimize çok önemli katkılar 
sağladı. Destekçilerimizle kuracağımız iletişim 
süreçlerini ilgilendiren aydınlatıcı bilgiler 
edindik. Sadece teorik değil, bir projenin 
sunum aşamasında çok kıymetli pratik bilgiler 
de edindik. Destekle Değiştir, her aşaması ile 
derneğimiz için çok verimli bir süreç oldu.



Değişim için Bağış projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiye 
www.degisimicinbagis.org adresinden ulaşabilir

’bizi
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.  

degisimicinbagis sosyalyatirim


