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Kullanıcıları tarafından sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili duyuruların interaktif olarak
paylaşıldığı www.sosyalgirisim.org adresinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmenizi
sağlamak üzere iki haftada bir yayınladığımız Sosyal Girişim E-bülteni’nin beşinci sayısıyla
sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Sosyal girişim e-bültenlerinde Türkiye ve dünyadan sosyal girişimlerle ilgili fon imkanları,
eğitimler, etkinlikler, yayınlar gibi duyurularla birlikte her sayıda dünyadan bir sosyal girişime de
yer veriyoruz. Keyifli okumalar dileklerimizle...
Duyurular
Sosyal Girişim Broşürü Yayımlandı
TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında
sosyal girişim nedir, neden önemlidir, sivil toplum kuruluşları açısından neden önemlidir, sosyal
girişim ile ticari girişim arasındaki farklar nelerdir, Türkiye’de neler sosyal girişimdir gibi sosyal
girişimlerle ilgili akla ilk gelen sorulara kısa ancak kapsamlı yanıtlar veren bir broşür
hazırlanmıştır. Broşürü sosyal girişimlerle ilgili toplantılarınızda dağıtmak üzere TÜSEV ile
info@tusev.org.tr adresinden irtibata geçerek talep edebilirsiniz. Broşüre buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için Başvurular Başladı
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth
Foundation), Sylvan/Laureate Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile
hayata geçirilen yarışmaya başvurular, 8 Kasım 2011 Salı günü sona erecek. 18-29 yaş
arasındaki herkese açık olan yarışmaya başvuru yapmak isteyenlerin, mevcut bir projenin veya
bir organizasyonun kurucusu ya da bir organizasyon adına proje lideri olmaları ve Aralık
ayından sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek olan
programa katılmaları gerekiyor. Üniversite tarafından 2010 yılında başlatılan program, içinde
bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve
desteklemek için oluşturuldu. Her yıl, 10 genç sosyal girişimci, rekabetçi bir başvuru sürecini
takiben seçiliyor. Seçilen gençler çeşitli sosyal alanlarda liderlik becerilerini geliştirebilme
fırsatına kavuşuyor.
Başvuru ve detaylar için: www.bilgiggo.org
ISTR Bildiri Çağrısı Yayınlandı: Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili
çalışmalarınızla başvurabilirsiniz
10-13 Temmuz 2012’de Siena, İtalya’da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası Üçüncü Sektör
Araştırmaları Birliği (ISTR) Konferansı için poster, makale taslağı ve panel önerileri başvuruları
başlamıştır. Demokratikleşme, Piyasalaştırma ve Üçüncü Sektör başlığıyla gerçekleşecek
konferansın ana konusu Ortadoğu’da yaşanan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalarda sosyal
medyanın rolü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte sosyal girişimcilik, sosyal girişim ve sosyal
ekonomi konularında da hazırlanmış poster, makale taslağı ve panel önerileri 24 Ekim
2011 tarihine kadar ISTR’a sunulabilmektedir.
Detaylar için: www.istr.org
HATIRLATMA: Uluslararası Sosyal Yenilikçilik Yarışması Başvuruları Başladı
Euclid Ağı, Project Ahead Kooperatifi ve UniCredit Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası
Sosyal Yenilikçilik Yarışması başvuruları başladı. Aralarında gönüllü çalışan bir STK için iş planı
oluşturmak, tekstil atıklarının geri dönüşümü için sürdürülebilir çözüm önerileri sunmak ve bir

sosyal girişim yaratmak da olan 6 başlığa yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir sosyal
çözümler sunan 6 projenin birinci seçileceği yarışma için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2011
olarak belirlendi. Finalistlerinin 1 Eylül 2011’de belirleneceği yarışmanın kazananları 23 Eylül’de
Napoli’de gerçekleşecek törenle 10.000 Euro ile ödüllendirilecek. Hayata geçirilmek üzere
seçilen projeler için ek fonların yaratılacağı yarışmanın uluslararası ayağına tüm dünyadan
başvurular kabul edilecek. Detaylar için tıklayınız.
Yayınlar/Kaynaklar
Dergi ve Web sitesi: Stanford Sosyal Yenilikçilik Dergisi
Stanford Üniversitesi Sivil Toplum ve Filantropi Merkezi tarafından yayımlanan dergi ve
websitesi başta sosyal yenilikçilik olmak üzere, filantropi, sivil toplum kuruluşları ve sosyal
girişimcilik gibi çeşitli alanlarda makalelere, kitap eleştirilerine ve podcastlere yer veriyor.
İngilizce içeriğinin büyük kısmına ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Amerika Birleşik Devletleri: Sundance Enstitüsü
2011 yılında 30. yılını kutlayan Sundance Enstitüsü; Amerikan sinemasına yeni bir bakış açısı
getirmek ve daha özgür bir ortam sağlamak amacıyla kurulmuştur. İlk başta, yapımcı ve
yönetmenlerden oluşan on kişilik bir grupla, bağımsız film projeleri üretme çalışmaları yapan
grup, 1984’ten itibaren uluslararası bir kimlik kazanmaya başlar. Bu kimliğin, kuruluşunun ilk
gününden beri değişmeyen misyonu, bağımsız film projelerini desteklemek ve devamlılığı için
de bu tür projeler yapılmasını teşvik etmektir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sundance
Enstitüsü, ekonomik ve politik baskılar sonucu, gerçekleştirilemeyen film projelerine verdiği yıllık
finansal ve kültürel destekle, bu orjinal hikayelerin hayata geçmesini sağlıyor.
Enstitünün en önemli ve en çok ses getiren aktivitelerin de biri Sundance Film Festivali’dir.
Festival, kurumun misyonuna paralel olarak; programında düşük bütçeli ve küçük çaplı,
Hollywood dışından gelen bağımsız Amerikan projelerine yer veriyor. Bu projelerin festival
kapsamında gösteriminin yanı sıra, ödül alan filmlere ekonomik destek sağlıyor. Son yıllarda,
odak noktasının ticari Amerikan sinemasına kaydığını gören festival sorumluları, 2007 yılından
itibaren; festival programında ana misyonlarına uyumlu değişiklikler yaptılar. Bu amaçla
programa katılan son film kategorisi olan NEXT, ekstrem derecede düşük bütçeli filmler
arasından sekizinin, ülke çapında sekiz ayrı sinema salonunda gösterimini sağlıyor.
Sundance Enstitüsü hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.sundance.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.

___
Yayın tarihi: 19 Temmuz 2011
Bu bültende yer alan duyurular www.sosyalgirisim.org üyeleri tarafından oluşturulmakta ve
TÜSEV tarafından yayına hazırlanmaktadır. Bültenle ilgili görüş, öneri ve yorumlarınızı bize
info@tusev.org.tr adresinden iletebilirsiniz.
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