Sosyal Girişim E-Bülteni, Sayı 2
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 ikinci 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 vereceğiz. Keyifli okumalar dileklerimizle...
Duyurular
Kooperatifler KOSGEB, İş-Kur ve AB fonlarından yararlanabilecek
Ülkemizde en sık görülen sosyal girişim modellerinden biri olan kooperatiflerin KOSGEB, İş-Kur
ve AB gibi mali desteklerden faydalanabilmesi için Sanayi Bakanlığı düzenlemeye gitti.
Kooperatifler, bu fonlardan ilgili kamu kurumlarıyla irtibata geçerek hibe desteği alabilecek. AB
hibe programları kapsamında 2013'e kadar 'kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için (özellikle
kadın kooperatifleri) 'Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi' ve 'Engelli Kişilerin Toplumla
Bütünleşmesini Güçlendirme' hibe destek programlarından faydalanılabilecek.
Detaylar için tıklayınız.
Takviminize Kaydedin: Sosyal Değişim Toplantısı, 8 Haziran 2011, İstanbul
TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi’nin ikinci
aşaması kapsamında sosyal girişim ve sosyal değişim konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve
kişileri bir araya getirmeyi, paydaşlar arasında düzenli bilgi alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları
teşvik etmeyi amaçlayan sosyal değişim toplantıları serisi kapsamında 8 Haziran 2011
Çarşamba günü saat 16.00’da bir toplantı yapılacak. Toplantı internet girişimciliği sosyal
girişimcilik ilişkisini ele alacak. Katılımınızı info@tusev.org.tr adresine bildirebilirsiniz.
Turkcell Girişimci Günleri, 28-29 Mayıs 2011, İstanbul
Girişimcilerin karşılaşabilecekleri sorulara, problemlere çözüm bulabilmelerini sağlamak ve
fikirlerini/ürünlerini geliştirirken kendileri için doğru bir yol haritası oluşturabilmelerine imkân
verebilmek amacıyla gerçekleştirilen Turkcell Girişimci günleri 28-29 Mayıs 2011 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşiyor. STK’lar, Kamu ve Girişimcilik konusunun da tartışılacağı panellere
katılım için online başvuru formunun doldurulması gerekiyor.
Detaylar için tıklayınız.
Ankara’da Bir Sosyal Girişim: Mavi At Kafe
Ankara Beşevler’de Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Piskiyatr Doç. Dr. Haldun
Soygür’ün çabalarıyla açılan Mavi At Kafe 18 şizofreni hastası çalışanı ile iki yıldır müşterilerine
hizmet veriyor. Şizofreni hastalarına mutfaktan servise, temizlikten organizasyona çeşitli
alanlarda iş olanağı sağlayan Mavi At Kafe 3 çalışanın özel sektörde farklı işler bulmalarına da
destek verdi.
Detaylar için tıklayınız.
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Gönüllülerini Arıyor
Ankara'da faaliyet gösteren Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın sokakta yaşayan ve çalışan
çocukların toplumsal hayata kazandırılmasını sağlamak amacıyla Gelecek Ellerimde projesini
yürütmektedir. Bu proje kapsamında vakfa destek olacak gönüllüler aranmaktadır.
Detaylar için tıklayınız.

1.Uluslararası HUB İstanbul toplantısı 21 Mayıs’ta gerçekleşti
1.Uluslararası HUB İstanbul toplantısı 21 Mayıs 2011’de Karaköy Superpool’da gerçekleşti.
Sosyal yenilikçileri biraraya getirerek İstanbul’un sosyal ve kültürel problemlerine getirilebilecek
stratejik çözümler üzerine interaktif bir tartışma yaratmayı amaçlayan toplantı HUB Amsterdam
kurucularından Tatiana Glad ve Frederike Vos'un moderatörlüğünde HUB'da bir çalışma
gününü deneyimleme fırsatı sundu. HUB İstanbul faaliyetlerini ve toplantı çıktılarını
hubistanbul.wordpress.com adresinden takip edebilirsiniz.
HATIRLATMA: BiD Agi ve Bernard Leer Vakfı Sosyal Girişimciliği Destekliyor
BID Network ve Bernard Van Leer Vakfı çocuk gelişimi konusunda çevreyi iyileştirme
konusunda hazırlanacak iş planlarıyla ilgili bir yarışma başlatmıştır. Türkiye'den de başvuru
yapılabilecek programa son başvuru tarihi 31 Mayıs 2011'dir.
Detaylar için tıklayınız.
Yayınlar/Kaynaklar
Websitesi: www.skillsforsocialentrepreneurs.co.uk
British Council'in uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını arttıracak bir platform yaratmak ve
sosyal girişimciliğe destek olmak amacıyla uluslararası bir web portalı hazırlamıştır. İngilizce
siteye üye olarak bu alanda yapılan etkinliklerle ilgili haber ve videolara; çeşitli şirketler ve
hizmetlerle ilgili bilgiye ulaşabilir, sosyal girişiminizi ve elinizdeki kaynakları paylaşabilirsiniz.
Sosyal girişimler ve sosyal girişimcilikle ilgili daha fazla yayına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Birleşik Krallık: Riders for Health
Afrika’da yaşayan milyonlarca insan zorlu ulaşım koşulları sebebiyle sağlık personelinin
kendilerine ulaşamamasından ötürü sıtma gibi kolaylıkla engellenebilecek hastalıklardan
hayatlarını kaybediyor. Riders for Health ekibi, motosiklet ve dört çeker araçların tamiri
konusundaki deneyim ve uzmanlıklarını kullanarak sağlık görevlilerinin en zorlu ulaşım
koşullarına dayanıklı araçlara sahip olmalarını sağlıyor. Sağlık Bakanlıkları ile yapılan işbirlikleri
ile Zimbabve, Gambiya, Nijerya, Kenya ve Tanzanya’nın kırsal alanlarında faaliyet gösteren
Riders ekibi sağlık görevlileri için güçlendirdikleri araçlarla milyonlarca kişinin düzenli ve
güvenilir sağlık hizmetlerine ulaşmasına ön ayak oluyor.
Hükümetlerin ulaşım konusundaki hizmetlerinin yetersiz kaldığını fark eden ve yeni teknolojileri
kullanarak ulaşım sorununa sürdürülebilir ve kopyalanabilir bir çözüm sunan Riders, Afrika’da
ulaşım ve sağlık alanında faaliyet gösteren bir sosyal girişim örneği sunuyor. Riders hükümetler
ve sağlık alanında çalışan çeşitli kurumlara taşımacılık hizmeti sunmakta, bunun karşılığında
elde ettiği gelir ile programlarına kaynak yaratmaktadır. Skoll Vakfı ve Schwab Vakfı üyesi olan
Riders for Health, 2006 yılında Skoll Sosyal Girişim Ödülü ve yine 2006 yılında Ernest & Young
Yılın Sosyal Girişimi ödüllerini aldı. Riders for Health Gambiya’daki araç kiralama programı ile
2009 yılında Üçüncü Sektör Ödülleri’nin Sosyal Girişim kategorisinde ödüle layık görüldü.
Riders for Health sosyal girişimi hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.riders.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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Yayın tarihi: 27 Mayıs 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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