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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 dokuzuncu
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
DAVET: Sosyal Girişim Toplantısı, 26 Ekim 2011
British Council desteği ve işbirliğiyle yürütülen Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında sosyal
girişimler konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve kişileri bir araya getirmeyi, paydaşlar arasında
düzenli bilgi alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlayan sosyal girişim
toplantıları serisinin dördüncü toplantısı 26 Ekim 2011 Çarşamba günü 16.00-17.30
saatlerinde yapılacak. Özel sektör-sosyal girişim ilişkilerine odaklanacak toplantının amacı
şirketlerden STK’lara, kardan sosyal faydaya uzanan yelpazede şirketlerin sosyal girişimlere
yaklaşımlarını daha iyi anlamak ve bu alandaki fırsatları tespit etmek olacak.Toplantıya Mikado
Danışmanlık Genel Müdürü Serra Titiz ve Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop
konuşmacı olarak katılacak. Sosyal girişimler; kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal yatırım ve
girişimcilik kapsamında ele alınacak. TÜSEV ofisinin de bulunduğu Minerva Han’da (Bankalar
Cad. No:2 Karaköy, İstanbul) düzenlenecek toplantıya katılım talebinizi info@tusev.org.tr
adresinden iletebilirsiniz.
Acumen Fonu Küresel Burs Programına Başvurular Başladı
Yoksullukla mücadelede yüksek etki potansiyeli olan sosyal girişimlere yatırım yapan Acumen
Fonu, sosyal alanda çalışan liderlerin operasyonel ve mali yeteneklerini geliştirerek sosyal
girişimciler ve sosyal değişim yaratan liderlere bir yıllık bir liderlik eğitimi sunuyor. Programa
başvurmak için 3-7 yıl tecrübe, liderlik ve yönetici pozisyonlarında tecrübe, gelişmekte olan
pazarlarda iş tecrübesi gibi özellikler aranıyor. Programa 14 Kasım 2011 tarihine kadar
başvurabilir, detaylı bilgiye www.acumenfund.org/fellows adresinden ulaşabilirsiniz.
HATIRLATMA: Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor
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
Genç Girişimciliğini Destekleyen Program ve Kuruluşlar Listesi

Afrika’dan Avrupa’ya dünyanın çeşitli bölgelerinde genç girişimciliğini destekleyen kuruluş ve
programların listesine İngilizce olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Gana & Birleşik Krallık: Divine Chocolate
TWIN, Body Shop, Christian Aid ve Comic Relief’in desteği ile Ganalı kakao üreticileri
kooperatifi Kuapa Kakoo tarafından kurulan Divine Chocolate; adil ticaret kurallarına göre
çalışan ve üreticilerinin şirket hisselerinin önemli bir yüzdesine sahip olduğu tek çikolata
fabrikası olarak sürdürülebilir bir sosyal girişim örneği sunuyor.
90’lı yıllarda Gana’daki kakao pazarının serbestleştirilmesi ile bir araya gelen kakao üreticileri
tarafından kurulan Kuapa Kakoo kooperatifi; üreticilerin onurlu bir hayat yaşayacak koşullara
sahip olması, kooperatifin tüm çalışmalarında kadın katılımının arttırılması ve kakaonun çevreye
duyarlı şekilde yetiştirilmesi ilkeleriyle çalışıyor. İlk yıllarda yalnızca kakao çekirdeklerinin
tartılmasından, paketlenmesinden ve nakliyatından sorumlu olan kooperatif; 1997 yılında
çikolata üretimine de geçerek Divine Chocolate markasıyla ürünlerini Birleşik Krallık pazarına
satmaya başladı. 2007 yılında itibariyle ise Divine Chocolate ürünleri ABD pazarına açıldı.
Üreticiler için demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir sistem oluşturan ve adil ticarete önem
veren Kuapa Kakoo 1300 köyde 40.000’den fazla üyeye sahip. 2006 yılında Body Shop’un
sahibi olduğu hisseleri de kooperatife bağışlamasından sonra şirketin %45 hissesinin sahibi
olan üreticiler yönetimde de söz sahibiler. Kuapa Kakoo kooperatifinin 2 temsilcisi, Divine
Chocolate şirketinin yönetim kurulunda direktör olarak yer alıyor ve şirketin yılda dört kez
gerçekleşen yönetim kurulu toplantılarından bir tanesi Gana’da yapılıyor.
Divine Chocolate’ın Yönetici Direktörü Sophi Tranchell 2010 yılında Ernst & Young tarafından
verilen Birleşik Krallık Yılın Sosyal Girişimcisi Ödülü’ne layık görüldü. Divine Chocolate
hakkında ayrıntılı bilgi için www.divinechocolate.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Yayın tarihi: 17 Ekim 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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