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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 on yedinci
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
TÜSEV Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Finalistleriyle Buluştu
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin International Youth Foundation (Uluslararası
Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan Laureate Vakfı) ve
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile 2010 yılından bu yana
gerçekleştridiği Bilgi Genç Sosyal Girişimcilier Ödüllerinin 2012 finalistleri
belli oldu. İki aşamalı bir jüri sistemi ile belirlenen 10 finalist 3.500 dolar
para ödülü, bir haftalık eğitim ve diğer danışmanlık desteklerinden
yararlanmaya hak kazandı. TÜSEV ekibi, 20 Aralık 2012 Perşembe günü
finalistlerle “Sosyal Girişimciler İçin Hukuksal ve Kurumsal Altyapı”
konusundaki çalışmalarını paylaştı. Kötü hava şartlarıyla gerçekleşemeyen
ödül töreni ise ileri bir tarihte gerçekleşecek. Bilgi Genç Sosyal Girişimciler
Ödülleri ve önceki yıllardaki finalistler hakkında bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.
Profesör Muhammed Yunus’tan “Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik”
Dersi
Geliştirdiği mikrofinans anlayışıyla 2006 yılında Nobel Barış ödülünü
kazanan Bangladeşli Profesör Muhammed Yunus, 10 Aralık 2012 günü
Okan Üniversitesi öğrencilerine “Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik” üzerine
ders verdi. Yunus, Türkiye’de sosyal problemlerin çözümünde sosyal
işletmeciliğin oynayabileceği rolün yanı sıra dünyadaki sosyal girişim
örnekleri üzerine de bilgi verdi.
Kadir Has Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Sertifika Programının İkinci
Dönemi Başladı
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22 Aralık 2012 tarihleri arasında, Hülya Denizalp önderliğinde hayata
geçiriliyor. Sosyal girişimcilik alanında deneyimli bir kadro ile uygulamalı
olarak yapılacak eğitim hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Girişimcilik Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi
Ortaklığında Tartışıldı
Sosyal girişimcilik konulu toplantı Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi
ortaklığında 27 Kasım 2012’de Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde
tartışıldı. "Yerel Kalkınmada İşletme Çözümleri: Sosyal Girişimcilik"
konulu çalıştayda, sosyal girişimciliğin Sarıyer’deki yerel kalkınma
hedeflerine sağlayabileceği destek, KOSGEB teşvikleri, ve Koç
Üniversitesi’nin düzenlediği Global Sosyal Girişimcilik Yarışması ele alındı.
New York Üniversitesinde 9.Sosyal Girişim Konferansı Düzenlendi
Sosyal girişim modelinin gelişmesi ve dünya çapında topluluklar üzerinde
bıraktığı etkiyi araştırmak amacıyla New York Üniversitesi Stern Ticaret
Okulu tarafından düzenlenen 9. Sosyal Girişim Konferansı 7-8 Kasım 2012
tarihlerinde gerçekleşti. Sosyal girişimciler, sivil toplum ve iş dünyasının
önde gelen liderlerinin buluştuğu konferansın bu yılki teması “Sosyal
Girişimler ve Sosyal Etki Analizi” oldu. Konferansta Harvard, Cambridge
ve Oxford üniversitelerinden konuşmacılar eşliğinde sosyal girişimler ve
STK’lar için sosyal etki analizi yöntemleri tartışıldı. Konferans hakkında
daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
HATIRLATMA: Koç Üniversitesi Global Sosyal Girişimcilik Yarışması
Başvuruları 11 Ocak 2013’e Kadar Devam Ediyor
Koç Üniversitesi’nin California Berkeley Üniversitesi-Haas İşletme Okulu
işbirliği ile bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Global Sosyal Girişimcilik
Yarışması; sosyal girişimcilik bilincini artırmak ve geleceğin sosyal girişimci
liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenleniyor. 2013 yılı için son başvuru
tarihi 11 Ocak 2013 olan yarışmada, yarı-finalist olarak seçilen adaylar Koç
Üniversitesi tarafından finanse edilecek bir geziyle Londra’daki bölgesel
finale katılmaya hak kazanacaklar.Global Sosyal Girişimcilik Yarışması ve
toplantı programı ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de Etki Yatırımı: Mevcut Durum ve Politika Önerileri Araştırma
Uzmanı İlanı
Rockefeller Foundation tarafından desteklenen, Sabancı Üniversitesi
İstanbul Politikalar Merkezi tarafından ev sahipliği yapılan ve Anja Koening
tarafından yürütülen Türkiye’de Etki Yatırımı: Mevcut Durum ve Politika
Önerileri Araştırma Projesi kapsamında istihdam edilmek üzere
araştırma uzmanı pozisyonu için başvurular alınmaktadır. Amacı
Türkiye’de sosyal girişim modeli için alan taraması yapmak ve potansiyel
fırsatları tanımlamak olan araştırma için Ocak-Temmuz 2013 tarihleri
arasında çalışması planlanmaktadır. İş ilanıyla ilgili daha fazla bilgi için
burayı ziyaret edebilirsiniz.
Sosyal Girişimcilik Eğitimi, 22-26 Ocak 2013, Antalya
Avrupa Birliği'nin bir girişimi olan Gençlik Programı çerçevesinde AB Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel
Koordinatörlüğü tarafından 22-26 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya’da
ulusal düzeyde bir “Sosyal Girişimcilik Eğitimi” düzenlenecektir. En son
başvuru tarihinin 4 Ocak 2013 olduğu eğitim ile ilgili detaylı bilgiye buradan

ulaşabilirsiniz.
Yayınlar/Kaynaklar
Hükümetlerin Sosyal Girişimleri Desteklemesi için Yapması
Gerekenler
Ashoka Almanya Temsilcisi Felix Oldenburg Forbes dergisinde yayınlanan
makalesinde, Avrupa Birliği bütçe tartışmalarında sosyal işletmelerin, sınırlı
boyutlarda da olsa, yer aldığına dikkat çekiyor. Makale bu alanın gelişmeye
devam edebilmesi için gelecek dönemde atılması gereken adımları ele
alıyor.
AB ülkelerinin bu güne kadar sosyal girişimcilik konusuna mesafeli
yaklaştığını belirten Oldenburg; enerjisini taban hareketinden, finansal
desteğini de özel kaynaklardan alan sosyal girişim modelinin birçok devlet
tarafından yürütülen yerel kalkınma planlarının henüz bir parçası
olmadığını belirtiyor.
Oldenburg, sosyal girişim örneklerinin artması ve sosyal girişimciliğin tüm
dünyada daha fazla tartışılır hale gelmesiyle AB ülkelerinin de konuya
yaklaşımının değişmeye başladığını dile getiriyor. Fransa’da hazırlanan
yeni sosyal inovasyon stratejisinin de aralarında olduğu AB genelinde
hazırlanan sosyal girişim politikaları, Avrupa ülkelerinde yaşanan değişime
örnek olarak gösteriliyor.
Oldenburg devletlerin – özellikle AB ülkeleri örneğinde- sosyal girişim
modelini desteklerken göz önünde bulundurmaları gereken ve geleneksel
yaklaşımlarını değiştirebilecek 3 maddeye dikkat çekiyor:
1. Harika fikirlerin nereden geldiğini iyi analiz etmek
2. Bu fikirlerin kimler tarafından yürütüldüğünü öğrenmek
3. Bu fikirlerin nasıl büyüdüğünü ve yayıldığını anlamak
Bu üç maddenin her biri hükümetleri, “kaynak sağlama” görevlerinin dışına
çıkmaları için zorluyor ve geleneksel kalkınma yöntemlerinin dışında
uygulanan sosyal girişim modeline destek sağlamaları için teşvik ediyor.
İngilizce yayınlanan makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünyada Sosyal Girişimler
Tayland: Warm Heart Worldwide
Tayland’ın Phrao Vadisinde kurulan Warm Heart’ın amacı ileri derecede
yoksulluk oranını yerel halkın katılımıyla beraber azaltmak. Hem bağışlarla,
hem de bizzat köylüler tarafından hazırlanan el yapımı ve organik kağıt
ürünleri internet sayfası üzerinden satan Warm Heart, bu bölgede
yoksulluk oranını azaltmak için çalışıyor. Warm Heart, satışlarla elde ettiği
gelirlerinin %90’ını yerel halka öderken, %10’luk bir oran da Warm Heart’ın
idari giderleri için kullanılıyor.
Warm Heart, çaresizlikten çocuklarını fuhuşa zorlayan ailelerin bu kısır
döngüden kurtulabilmeleri ve dolayısıyla yoksulluk seviyesinin azalabilmesi
için çalışmaya hazır 4 idealist tarafından kuruluyor. Yukarıdan aşağıya bir
yaklaşımdan ziyade bölgede yaşayan kişilerle birebir konuşarak ve onların
ihtiyaçlarını dinleyerek çalışma alanlarını belirleyen Warm Heart bu kişileri
kendi çözümlerini bulmaları için teşvik ediyor.
Warm Heart’ın özellikle eğitim, mikrokredi, ve sağlık alanında aktiviteleri

bulunuyor. Eğitim alanında, satılan ürünlerin gelirleriyle ailelere barınak,
giysi, okul eşyaları ve yiyecek sağlayarak, çocukların eğitim sistemine dahil
edilmesi amaçlanıyor. Mikrokredi projesinde ise ihtiyaç sahibi bireylere
(özellikle kadınlara) bilgi ve kaynak aktarımı yapılarak kendi işletmelerini
kurmaları sağlanıyor. Sağlık programında ise tıbbi kaynakları bir hayli kısıtlı
olan Phrao halkının çeşitli ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor; vitamin
takviyeleri, gönüllüler tarafından inşa edilen arıtma sistemleri, engelliler ve
yaşlılar için tıbbi destek, bu programın ana aktivitelerini oluşturuyor.
55 köyde 54000 insana hizmet veren Warm Heart, 4500 kişinin temiz suya
erişimini ve 1463 kadının hamilelilik döneminde gerekli olan vitamin
takviyesine erişebilmesini sağlıyor.
Bir internet oluşumu olan GreatNonProfit kuruluşu tarafından her sene
verilen “Yılın Sosyal Girişimi” ödülüne layık görülen Warm Heart hakkında
daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Yayın tarihi: 25 Aralık 2012
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.

___

Bu maili www.sosyalgirisim.org adresine kayıtlı olduğunuz için aldınız.
Üyelik ayarlarınızı buradan değiştirebilirsiniz

