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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 sekizinci 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
INSEAD Sosyal Girişimcilik Toplantısı
6. INSEAD Sosyal Girişimcilik Konferansı, Hertie School of Governance Sosyal Yatırım Merkezi
ve Heidelberg Üniversitesi işbirliği ile 7 Ekim 2011 tarihinde Berlin’de gerçekleşiyor. INSEAD
Sosyal Girişimcilik Programı tarafından her sene farklı bir ülkede gerçekleştirilen, “İş Dünyasını
Daha İyi Bir Dünya için Teşvik Eden Ekosistem” temalı konferansın katılımı herkese açık. Bu
seneki konferans, sosyal girişimciliğin teşvik edilmesinde iş ortaklıklarının yarattığı potansiyele
ve ortaklıkların yaygınlaştırılmasında kamu politikalarının etkisi konularına odaklanıyor. Toplantı
programı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Global Girişimcilik Haftası Büyük Paydaş Toplantısı
4. Global Girişimcilik Haftası; 14-20 Kasım 2011 tarihlerinde TOBB Genç Girişimciler Kurulu,
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Endeavor’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Hafta boyunca
düzenlenecek etkinliklerin yaygınlaştırılması ve etkisinin artırılması için yapılacakların
tartışılacağı büyük paydaşlar toplantısı 19 Eylül 2011’de gerçekleştirilecek. Büyük paydaş
toplantısına katılım ve Global Girişimcilik Haftası ile ilgili detaylı bilgiye www.endeavor.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
Sosyal Yenilikçilik CIVICUS Konferansında Tartışıldı
10-12 Eylül 2011 tarihlerinde Acting Together for a Just World sloganıyla gerçekleştirilen
CIVICUS konferansında “Sektörlerin Bir Araya Gelmesi ve Fikirlerin Birleştirilmesi: Sosyal
Değişim için Yenilikçi Modellerin Bulunması” başlıklı bir toplantı düzenlendi. ASHOKA
Changemakers Ağı Direktörü Delyse Sylvester’ın da konuşmacı olarak katıldığı toplantıda,
sosyal yenikçiliğin önemi ve özel sektörle iş birliklerinde izlenmesi gereken yöntemler tartışıldı.
İngilizce toplantı notlarına buradan ulaşabilirsiniz.
HATIRLATMA: Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı Avrupa Yılın Sosyal Girişimcisi Ödülleri
için Başvurular Başladı
Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı tarafından düzenlenen Avrupa Yılın Sosyal Girişimcisi
Ödüllerinin başvuruları başladı, başvurular 31 Mayıs 2012’ye kadar devam edecek. Ödül
programına Türkiye’den ve kendi ulusal ödülleri olan Fransa, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler
dışında, bölgedeki tüm ülkelerden internet üzerinden
başvurulabiliyor. Uygun görülen
adaylardan daha sonra özgeçmiş başta olmak üzere, çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi içeren
çeşitli belgeler isteniyor. Bunun sonucunda da yeterli görülen adaylar, çeşitli ziyaretlerle yarı
final elemesinden geçiyorlar. Adaylarda aranan başlıca özellikler; girişimin yeniliği, sürekliliği ve
doğrudan sosyal etki yaratma kapasitesi olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra, girişimin
faaliyet alanının genişliği ve dünyanın diğer yerlerinde benzer sorunlar karşısında
uygulanabilmesini ve kopyalanabilirliği de göz önüne alınan kriterler arasında bulunuyor.
Başvuru ve detaylar için tıklayınız.
HATIRLATMA: 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 süreci hakkında detaylı bilgi için www.bilgiggo.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Yayınlar/Kaynaklar
Sosyal Girişimcilik: Bilinmesi Gerekenler
Sosyal yenilikçilik konusundaki kitapları ile tanınan David Bronstein ve Grameen Vakfı kurucu
üyelerinden Susan Davies tarafından kaleme alınan Sosyal Girişimcilik: Bilinmesi Gerekenler
(Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know), sosyal girişimler ve sosyal
girişimcilik ile ilgili yeni ve kapsamlı bir kaynak sunuyor. Soru-cevap şeklinde tasarlanmış
kitapta; sosyal girişimcilerin özellikleri, sosyal girişimlerin işleyişi ve bu alanda karşılaşılan
başlıca sorunlar hakkında bilgi veriyor. Kitap, sosyal girişimlerin özel sektörde görülen
girişimlerden ve geleneksel STK’lardan farklarına da değiniyor. Kitabın İngilizce kopyası ve
yazarlar hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Kamboçya: Friends International
Sebastien Marot Kamboçya’ya yaptığı gezi sırasında sokak çocuklarının yaşam koşullarına
tanık olmuş ve bu durumu değiştirmek amacıyla 1994 yılında Kamboçya’nın Phnom Penh
şehrine taşınarak Friends International’ı kurmuş. Sokakta yaşayan çocuklar ve gençlerle çalışan
Friends International, çocukların ve gençlerin suç işlememeleri ve suça maruz kalmamaları,
topluma kazandırılmaları ve toplumun bu kişilerle ilgili algısının değiştirilmesi için sağlık
hizmetleri, bağımlılık tedavisi, mesleki eğitimler ve işe yerleştirme gibi alanlarda çeşitli projeler
yürütüyor.
Friends International gelirini, sokak çocuklarının aileleri ile birlikte çalıştığı atölyelerde üretilen
ürünlerin satıldığı dükkanlardan ve sokak çocuklarının aşçı veya garson olarak çalıştığı
restoranlardan elde ediyor. 2009 yılı itibariyle gelirinin %30’unu bu satışlardan sağlayan Friends
International bir yandan bu geliri artırmayı hedeflerken diğer yandan da bağışlarla finansal
sürdürülebilirliğini sağlıyor.
Friends International’ın modeli ve programları aralarında Laos, Endonezya, Tayland, Meksika,
Honduras, Myanmar ve Mısır’ın da bulunduğu çeşitli ülkelerde kopyalanarak günde 4000
çocuğa hizmet sağlanan bir sosyal girişim halini aldı.
Friends International’ın kurucusu Sebastien Marot 2009 yılında Asya bölgesinde Schwab Vakfı
Yılın Bölgesel Sosyal Girişimcisi ödülünü aldı. Friends International hakkında ayrıntılı bilgi için
www.friends-international.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Yayın tarihi: 19 Eylül 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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