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Bu (hedefler)
ufuktaki hangi
hedefte birleşiyor?

(Eylemler) ile
hangi süregiden
amaca hizmet
edilmek isteniliyor?

Hangi değerlere
sadık kalınması
öngörülüyor
Hangi sadakat
düzeyinde?

(objective)
Ne(ler) yapılıyor ve/ya
yapılmak isteniliyor?

VİZYON

MİSYON

DEĞERLER

EYLEMLER

“Sorun Çözme
Kabiliyeti”
gelişmiş,
sorunlarının
çözümü için
kurtarıcı
beklemeyen bir
toplum

•
Vizyon yolunda (yani

1. Erdem

Sorun Çözme Kabiliyetini

2. Bilimsellik
(akılcılık)

geliştirme),

Tekrarlanabilir
projeler üretip
uygulamak.
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3. Bireycilik
4. Sürekli gelişim
5. Doğaya saygı

1. Öğrenme Evleri
açmak / oluşturmak,
2. İşsizlik sorununun
2
çözümünde HDK
3
uygulamak ,

EYLEMLER bağlamında hangi hedeflere varılmak
isteniliyor?

Bu hedeflere
hangi strateji(ler)
ile varılmak
isteniliyor?

Bütün bunların nasıl
bir iş planı içinde
yapılması
öngörülüyor?

HEDEFLER

STRATEJİ

İŞ PLANI

1.

2.

4

3. SÇK yetmezliği
olgusunu analiz edip
daha çok kişinin
bilmesini sağlamak,

Tüm sorunların ortak elementinin SÇK
yetmezliği olduğunu giderek daha
derinlemesine anlamak ve anlaşılmasını
sağlamak,
SÇK yetmezliğinin nedenlerini ortadan
kaldırabilecek projeler yürütmek ve/ya güncel
sorunlara müdahil olmak,

3.

SÇK geliştirmek amacıyla sorun çözme
araçlarını tanıtmak, kullanan sayısını artırmak,

4.

Tüm sorunların birer öğrenme yetmezliği
olduğunu, insanların doğuştan öğrenmeye
programlı olduğunu, bu nedenle de öğrenmenin
etkili bir SÇ yöntemi olduğunu göstermek.

1. Etkinleri
etkilemek,
2. Özellikle
eğitimli gençlerin
işsizlik sorunu
üzerinde durmak

1. Yıllık iş planları,
2. Çeşitli kurumlara
verilen proje
tekliflerinden kabul
edilenler için özel
uygulama planları,
3. Kurumlardan gelen
isteklere göre yapılan
planlar.

Tekrarlanabilir Proje: Beyaz Nokta® dışında herhangi bir kişi veya kurumun, fikirlerin özlerini bozmaksızın kendilerince sahiplenilip –referans dahi göstermeden- fikirleri uygulamalarıdır. Böylece, BN’nın
sınırlı imkanları bir kaldıraç (leverage) olarak kullanılmış olacaktır.
1

2 HDK: Hızlı Dönüşüm Kampları olup, 1 veya 2 tam günlük seminerlerdir. Genelde gençlerin iş bulmaları veya kendi işlerini kurmaları için, birer bireysel öğrenme planı yaparak yaşam alanlarının kendi
keşfettikleri yetmezliklerinin giderilmesine dayalı seminerlerdir.
3 Çoğu kimsenin ilgi göstermeyebileceği “Sorun Çözme Kabilyeti yetmezliğini geliştirmek” gibi bir amacı, daha somut sorunlarla ilişkilendirerek ilgiyi artırmak amacıyla, toplumumuzun önemli sorunlarından
birisi olan işsizlik, bir kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır.
4 SÇK: Sorun Çözme Kabiliyeti

BN Örgütlenmesi
Vakfı ilk kuran üyeler ile sonradan katılmış
kurcular kurulu üyeleridir.

Mütevelli Heyette ölüm, istifa,
çekilme vb. nedenlerle boşalma
olduğunda yeni üye alınır.

Girişte: Min 25 C.Altını karşılığı nakdi, ayni ya da
hizmet katkısı + yıllık 5 C.Altını karşılığı bağış

Kurumsal üyelik

Tüzel kişiler üye olabilirler.
Kurumunuzu üye yapın.

Girişte: Min.20 C.Altını karşılığı nakdi, ayni ya da
hizmet katkısı + yıllık 5 C.Altını karşılığı bağış

Bireysel üyelik

Bizzat kendiniz üye olun, üye
olabileceklere tanıtın.

Girişte: Min.5 C.Altını karşılığı nakdi, ayni ya da
hizmet katkısı + yıllık 1 C.Altını karşılığı bağış

GÖNÜLLÜLER

Gönüllü Üyelik

Yetişkin Gönüllüler ile öğrenciler
olmak üzere 2 gruptur. Gönüllü olun,
ya da gönüllü olabileceklere tanıtın.

1. Yetişkinler: Yılda 100TL bağış.
2. Öğrencilerden emek katkısı beklenir.

Sorun Çözme Araçlarını bizzat kendiniz
kullanabilir ve/ya başkalarına da tanıtarak yol
gösterebilirsiniz.

ÖRGÜTLENME

BN örgütlenmesi bir vakıf ile dernek ve gönüllü
gruplar şeklindedir.

BN Derneği ya da duyarlık grubu
kurun.

Bulunduğunuz yerde bu fikre sıcak bakan kişilere
ulaşıp bir araya getirin, dernek ya da grup kurun.

Ekip çalışması, örgütlenme, dayanışma bilgi
ve deneyiminizi artırırsınız.

MÜTEVELLİ
HEYET

ÜYELİK

Bu ülkenin seçkini olarak ülkemiz sorunlarının
çözümünde önemli bir rol oynayabilirsiniz.

Toplumumuza sorun çözmede
yararlanabileceği araçlar sunmakta kurumsal
ve/ya bireysel olarak aktif rol alabilirsiniz.

Maddi Destekler
No

Proje Kısa Adı

BAĞIŞLAR

Projenin Hedefi Nedir?

Ne Yapabilirsiniz?

Nasıl Yapabilirsiniz?

Vakıf giderlerinin karşılanması için katkıda
bulunun

Vakıf genel bütçesine bağış

1)
2)
3)

Siz bağışta bulunun,
Bağış yapabilecekleri ikna edin,
Potansiyel bağışçıları bildirin

Vakıf merkezinin kira giderlerinden kurtulmak

Vakıf ofisi olarak kullanmak için bina
veya daire bağışlayın

50m2 ve üstü mekanlar

Yeni ÖğrEv’ler açmak için

Bina veya daire bağışlayın ya da kirasını karşılayın

Öğrenme evi programlarına katılmak isteyip maddi
Burs bağışı yapın
gücü yetersiz olan gençlere katılım imkanı

150TL/kişi

Proje ve/ya etkinlikler gerçekleştirmek

Proje ve etkinlik bütçesine göre

Sponsorluk, bağış, katılım.

Ne kazanırsınız?
Sosyal sorumluluğunuzu yerine getirmenin
huzurunu yaşarsınız;

İsminizi bu mekanda yaşatabilirsiniz.
Sosyal sorumluluğunuzu yerine getirmenin
huzurunu yaşarsınız; Ayrıca burs verdiğiniz
gençlerden seçeceklerinizi kurumunuz İK'na
transfer edebilirsiniz.
Adınızı duyurmuş olur, sponsorluk katkınızı
vergiden düşebilirsiniz.

Projeler
No

Proje Kısa Adı

1

SORUN ÇÖZME
ARAÇLARI
(SÇA)

2

Ne Yapabilirsiniz?

Nasıl Yapabilirsiniz?

Ne kazanırsınız?

Sorunun bir parçası yerine çözümün parçası
olmayı tercih eden bireylerin sayısını artırmak
üzere Sorun Çözme Araçları (SÇA) veri tabanı
oluşturmayı hedefledik.

Yeni SÇA'lar geliştirmek, mevcutları
yaygınlaştırmak için BN'ya katılın, ya
da bu projede yer alın.

1. Yeni SÇA'lar önerin. (SÇA Öneri formu ile)
2. BN web sitesinden SÇA'larını indirin,10 TL bağış

Sorun Çözme Araçlarınızı
zenginleştirirsiniz, bu araçları
başkalarınında öğrenmesine yardımcı
olursunuz.

SÖZ
KAMPANYASI

SÖZ, trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline
getirmiş olan “Kural Yandaşları"nın
farkedilmesini sağlamaya yönelik BEYAZ
NOKTA®® kampanyasıdır.

“Trafikte SÖZ” kampanyasına bizzat
katılın, kampanyada görev alın, kural
yandaşlarına erişin, tanıtım yapın.

1.Kampanyaya katılın
2. BN webteki listeye kaydolun
3. SÖZ sticker ve taahhütnamesini alın (20TL bağış)

Kurallara uyma konusunda başkalarına
iyi bir örnek olursunuz. Trafik
kazalarının azalmasına katkınız olur.

ÖĞRENME
EVLERİ
(ÖğrEV®)

BNGV; Öğrenme Evleri açarak, gençlerin
“öğrenme” yoluyla kendini tanıyan, kendine
hedefler koyarak bilgi ve becerilerini bu hedefler
doğrultusunda nasıl geliştirebileceğini araştıran,
sorunlarını çözebilen, kendine güvenli birer
birey olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin geleceğine daha nitelikli,
daha başarılı, gençler kazandırmak
için Öğrenme Evleri Projesinde görev
alın.

1. Sponsor olun, sponsor bulun.
2. Gençlerin, ÖğrEv’lerden yararlanması için burs
verin(150TL /kişi)
3. Moderatör olun
4. Tanıtın
5.ÖğrEv açın,
6.ÖğrEv programlarına katılın

Toplumsal bir proje ile adınızı
duyurursunuz. Kendi ayakları
üzerinde durabilen bir gençliğin
yetişmesi size daha iyi hizmet, manevi
tatmin sağlar.

EZBERSİZ
EĞİTİM (EE)

Çocuk ve gençlerin geleceği yaratıcılık
becerisine, yaratıcılık ise ezberden korunmaya
bağlıdır. BN EE uygulamasında
yararlanılabilecek seminer ve etkinlikler
uyguluyor.

"Ezbere hayır, anlayarak öğrenmeye
evet!" kampanyasında görev alın.
Okullarda EE uygulamasını organize
edin.

1. Bir okulda EE uygulamasına Sponsor Olun
2. Ezbersiz Eğitim Kampanyasının giderlerine destek
verin (25 TL)
3. EE uygulaması yapan/yapacak eğitmenler bulun.

Eğitimde kalite artar, yaratıcı, kendine
güvenen çocuklar yetişmesi yoluyla
hem manevi haz alırsınız, hem de
ülkenin refahı artar.

5

BN ÖDÜLÜ

BN Ödülü ile; “Sorun Çözme” becerisini
geliştirmiş, bu yolla yaşamı kolaylaştırmış
bireyleri ve/ya kuruluşları örneklemek ve
ödüllendirmek yoluyla toplumsal gelişime katkı
sağlamayı amaçlamaktayız.

Sorun çözme becerileri ile yaşam
kolaylaştırmış kişileri birlikte
çoğaltabilmek için ödül projesinde
görev alın .

BN ödüllerini tanıtın, duyurlarını yapın, ÖDÜL
programına sponsor bulun.

Adınızı duyurmuş olur, toplumsal
barışa katkı yapmanın manevi hazzını
yaşarsınız.

6

MAHALLE
DAYANIŞMASI
(MahDay)

Doğal afet veya ekonomik ya da diğer kaynaklı
krizler gibi belli bir amaç etrafında örgütlenip
Uygulamak için görev alın, belediyeler
dayanışma sağlamak, böylece de krizlerden daha nezdinde birlikte girişimde bulunalım.
az etkilenmek amaçlanıyor.

1. Proje yönetici olun.
2. Belediyelere erişerek tanıtın.
3. Projedeki eğitimleri vermek üzere moderatör olun.
4.Projeye fon sağlama görevini üstlenin.

Afet, kriz ortamlarında kendinizi ya da
başkalarını belirsizlikten ve
mahrumiyetten asgari zararla
kurtarabilirsiniz.

7

DENEYİM,
BİRİKİM
PAYLAŞIMI
(DeBiP)

DeBiP; deneyimlerini ilgi duyabileceklere ve
duyması gerektiği düşünülenlere iletmeyi arzu
edenlere yönelik yazılı ve sözlü uygulamaları
olan bir programdır.

1.Başkalarının yararlanabileceği deneyim ve birikim
sahiplerine erişin.
2. Program bütçesini hazırlayın, finansmanı için
yaratıcı yöntemler önerin, uygulayın

Başkalarına ilham verme, ufkunu açma
fırsatı sunarsınız.

3

4

Projenin Hedefi Nedir?

Programın organizasyonunu üstlenin..

Eğitim - Etkinlikler ve Diğer
Proje Kısa Adı

Projenin Hedefi Nedir?

Ne Yapabilirsiniz?

EĞİTİMLER

Öğrenme evi programlarındaki eğitimler
+ BN misyonunu destekleyebilecekvakıf
tasarımlı veya dışarıdan eğitim
programları

1. Personeline bu seminerleri aldırmak
2. Ödeme gücü olmayanların ücretini
ödeyerek katılımını sağlamak
3. Etkinliğin duyurusunu yapmak
4. Siz, uzmanlık alanınızda bir eğitim
verebilirsiniz

2

SANAL ÖğrEV®
ETKİNLİKLERİ

Herhangi bir fiziki mekan bağımlılığı
olmaksızın (otel vb bir yerle anlaşma
yoluyla) peryodik etkinlikler yapılması
ve bu yolla:
(1) Gönüllü tabanını geliştirmek,
(2) Katılımcıların sorun çözme araçları
dağarcıklarını zenginleştirmek,
(3) Fiziki mekan olmadan da ÖğrEv
etkinliklerinin yapılabileceğini
göstermek

(1) Bizzat katılarak,
(2) Film gösterimleri için SÇK artırıcı
Etkinliğin yapıldığı yere, katılımcı
filmlerinizi ödünç olarak vererek,
başına ödenen ücreti karşılayabilir
(3) En az bir birleşimin giderlerini
(yakl. 50 TL/kişi) veya
karşılayarak,
uzmanlığınızdan yararlandırabilirsiniz.
(4) Uzmanı olduğunuz bir konuda
konferans vererek.

(1) Herhangi bir sorununuzun Beyaz Nokta®
Soruları adı verilen bir yöntemle
irdelenmesini ve daha anlaşılabilir hale
getirilmesini sağlayabilirsiniz,
(2) Burada uygulanan yöntemleri işyerinize
transfer edebilirsiniz,
(3) Kişisel gelişiminize katkı
sağlayabilirsiniz.

3

KONGRE

BN Gelişim Kongresi

Sponsorluk, partnerlik, danışma ve
yürütme kurullarında görev almak

Vakıf ile temasa geçerek

Sosyal sorumluluğunuzun gerçekleşmesine
katkı

SORU KONFERANSI®

Herhangi bir sorunu çözmek için, o
sorunun paydaşlarını bir araya getirip
ortak akıl yoluyla uzlaşıya varmak

Bu SK organizasyonunda yer almak.
Destekçi veya katılımcı (ortak)
bulunmasında yardımcı olmak.

Vakıf ile temasa geçerek

Siz de katılımcı olabilir ve hem bu tekniği
öğrenerek kendi işlerinizde kullanabilir hem de
bir sorunun çözümüne katkıda bulunmuş
olursunuz.

BN web sitesine (www.beyaznokta.org.tr)
reklam almak

BN web sitesine ücretli reklam
vermek ya da reklam yayımlamak
isteyen kişi ve kurumları haberdar
edip, bulmak.

Bir ürün ya da şirketin reklamını vermek

BN tanıtımını yaygınlaştırmak

Kişisel veya kurumsal web sitesinde,
BN reklâmını ücretsiz yayımlamak.

Vakıftan BN reklam bannerlerini temin
ederek.

BN yayınlarını satarak hem gelir
yaratmak hem de vakıf vizyonuna
katkıda bulunmak.

Sorun Çözme, eğtim, girişimcilik,
vb.içeren yayınları ücretle almak.

www.beyaznokta.org.tr/kutuphane/#bn_kitaplari

BN vizyon, misyon ve değerlerinin daha
iyi ve/ya daha geniş kesimlerce –
özellikle de hedef kesimlerceanlaşılmasını, yayılmasını sağlamaya
yardımcı olabilecek kitapların çeviri ve
basımı

Kitapların çeviri ve/ya basımını
sağlayabilir veya sizin önereceğiniz
bir kitabın basımıyla kitaptan
başkalarının da yararlanmasına imkan
verebilirsiniz.

No

1

4

5

(SK)

DİĞER

Nasıl Yapabilirsiniz?

Vakıf ile temasa geçerek

Ne kazanırsınız?
(1) Elemanlarınızın niteliğini artırabilirsiniz,
(2) Sosyal sorumluluğunuzun
gerçekleşmesine katkı yapabilirsiniz,
(3) Kişisel gelişiminize katkı
sağlayabilirsiniz.

Ürün ve firmanızın adını duyurmak için yeni
bir mecra kazanırsınız.

linkinden yayın seçip satın alabilirsiniz.

Bilgi dağarcığınızı ve kütüphanenizi
zenginleştirirsiniz.

Kitap bütçesine göre maddi destek vermek
ya da uygun maliyetle basacak matbaa,
yayınevi bulmak

Adınızı yeni bir mecrada duyurabilirsiniz,
önerdiğiniz bir kitabın basımı ile bu kitaptan
başkalarının da yararlanmasına imkan vermiş
olursunuz.

