
Destekle Değ�şt�r 2019 Etk�nl�ğ� 14 Mart’ta
Gerçekleşt�

  

TÜSEV’�n dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla
uygulanan G�v�ng C�rcle model�nden The Fund�ng
Network’ün tekn�k desteğ� �le kültürel �ht�yaçlara ve
eğ�l�mlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değ�şt�r’�n
İstanbul’dak� beş�nc� etk�nl�ğ� 14 Mart Perşembe günü
Pera Müzes�’nde gerçekleşt�. Canlı müz�k sahneler�yle
de tanınan aktör Serhat Kılıç’ın sunumuyla
gerçekleşen Destekle Değ�şt�r, projeler�n� tanıtan
C�nsel Ş�ddetle Mücadele Derneğ�, Rengarenk
Umutlar Derneğ� ve Türk�ye Alzhe�mer Derneğ� �ç�n
sosyal değ�ş�m�n parçası olmak �steyen b�reylerle b�r

araya gelme fırsatı sağlarken, katılımcılara da STK’lar ve çalışmaları hakkında b�lg� alarak onları destekleme fırsatı
sundu. 141 k�ş�m�n katılımıyla gerçekleşen etk�nl�kte 136 k�ş� 113.300 TL destek taahhüdünde bulundu. Etk�nl�kle �lg�l�
detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor V�deo Ser�s�n�n
Yen� Dönem� Başladı

  

TÜSEV’�n Değ�ş�m �ç�n Bağış Projes� kapsamında
hazırladığı İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor v�deo
ser�s�n�n yen� dönem� başladı. Farklı bağışçılık
mot�vasyonlarını yaygınlaştırarak b�reysel bağışçılık
kültürünün gel�şmes�ne katkı sağlamak amacıyla
hayata geç�r�len v�deo ser�s�n�n yen� dönem�nde,
geç�m�n� hamallık yaparak kazanan Mehmet Ateş, s�v�l
toplum çalışanı B�rce Altay, müz�syen Kalben, Mazars
Denge CEO’su ve Sürdürüleb�l�rl�k Elç�s� İzel Lev�
Coşkun, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel

Müdürü Görgün Taner, berber Ras�m Uyan, ed�tör ve yazar Hande B�rsay, Fenerbahçe Erkek Basketbol ve Türk�ye A
M�ll� Erkek Basketbol Takımı sporcusu S�nan Güler, 91 yaşındak� maraton koşucusu Safder Kartoğlu ve g�r�ş�mc� ve
B�gChefs markasının kurucu ortağı Gamze C�zrel� bağışlarını neden STK’lara yaptıklarını anlatıyorlar. Her Pazartes�
ve Perşembe günü Değ�ş�m �ç�n Bağış’ın Facebook ve Tw�tter hesaplarından yaygınlaştırılan v�deo ser�s�n�n tanıtım
v�deosuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı Toplumsal C�ns�yet
Eş�tl�ğ� H�be Programı Başvuruları Devam Ed�yor 

  

S�v�l Toplum �ç�n Destek Vakfı’nın Turkey Moza�k
Foundat�on’ın da katkılarıyla 2019-2020 dönem�nde �lk
kez oluşturduğu Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� H�be
Programı’nın başvuruları devam ed�yor. Program
kapsamında, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında
çalışan s�v�l toplum kuruluşlarının b�r model oluşturma
v�zyonuna sah�p yen�l�kç� p�lot proje f�k�rler�, kurumsal
faal�yetler� ve/ya gel�ş�mler�n� desteklemeye yönel�k
çalışmaları ve kampanya ve savunuculuk odaklı
faal�yetler� desteklenecek. Son başvuru tar�h� 25 Mart

olan h�be programının kr�terler� ve başvuru sürec� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Char�table G�v�ng Report: How Fundra�s�ng
Performed �n 2018 Raporu Yayımlandı

  

Sosyal fayda yaratmak amacıyla çeş�tl� sektörlerden
farklı kuruluşları b�r araya get�ren ve toplumsal
sorunlara kolekt�f çözümler üretmey� hedefleyen
Blackbaud Inst�tute for Ph�lanthrop�c Impact, Şubat
2019’da Char�table G�v�ng Report: How Fundra�s�ng
Performed �n 2018 başlıklı raporu yayımladı. Amer�ka
genel�nde 9.029 kâr amacı gütmeyen kuruluşa 2018
yılında yapılan ve toplamı yaklaşık 32 m�lyar doları
bulan bağışlar üzer�nden bağışçılık alanındak�
eğ�l�mler� �nceleyen rapor, Amer�ka’da yapılan toplam
bağış m�ktarının b�r öncek� yıla göre %1,5 oranında
arttığını ortaya koyuyor. İng�l�zce d�l�nde yayımlanan

raporun tamamına buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Alışver�ş Yaparken ‘İy�l�k Kazansın’
  

Onl�ne platformlar üzer�nden bağış yapma yöntemler�
dünyada olduğu kadar Türk�ye’de de yaygınlaşmaya
ve çeş�tlenmeye devam ed�yor. Ek�m 2018’de kurulan
İy�l�k Kazansın, onl�ne platformu aracılığıyla
kullanıcılarını alışver�ş yapab�lecekler� 200’den fazla
onl�ne mağazaya yönlend�r�yor ve markalarla yaptığı
anlaşma çerçeves�nde alışver�şler üzer�nden elde ett�ğ�
kom�syonu, platformda yer alan ve kullanıcının seçt�ğ�
STK’ya bağışlıyor. İnternetten yapılan alışver�şler�
STK’lar �ç�n kaynağa dönüştüren İy�l�k Kazansın,
kullanıcılara �sted�kler� STK’ları destekleme fırsatı
sunarak b�reysel bağışçılığı teşv�k etmeye çalışıyor.
İy�l�k Kazansın’ın kurucu ortakları Çağrı Torun ve Kad�r

Onur Eren ve yönet�c� ortağı Pırıl Pam�roğlu’nun, gel�şt�rd�kler� bu yen�l�kç� kaynak gel�şt�rme model� ve model�n uzun
vadede Türk�ye’de b�reysel ve kurumsal bağışçılığa etk�s�ne da�r öngörüler� �le �lg�l� sorularımızı yanıtladıkları ayın
yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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