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Bizden Haberler/Duyurular
İzmir Sosyal İcatlar Enstitüsü kurulması için girişimlerimiz devam ediyor..
İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği ile vakfımızın ortak projesi Sosyal İcatlar Enstitüsü (SİE)
kurulması girişimlerimiz sürüyor. SİE’nin İşlevi, çocuk ve gençlerin, yaşadıkları kentin sorunları
için çözümler üretmelerini özendirmek. İzmir’de vakfımıza ait olan binada çalışmalarını yürütecek
İzmir SİE bu yaş grubu çocuklara özel bir ilk oluşum olacak..
Web sitemize yüklenenler
Mahalle Dayanışması projemizin bir özetine http://tinyurl.com/cz9qpg
adresinden erişebilirsiniz.
 Yayınlarımızdan edinebileceklerinizin bir listesi http://tinyurl.com/ycuxg7v
adresindedir. Sipariş verebilirsiniz..


Etkinliklerimiz
Seminerler, Toplantılar
Avrasyabir Vakfında konferans
10 Şubat 2010 tarihinde Avrasyabir Vakfı’nın
düzenlediği toplantıya katılıyoruz. Beyaz Nokta
Çağdaş Çözüm Derneği Üyesi Dr. Necati Saygılı
tarafından yönetilecek toplantıda Beyaz Nokta
Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M.Tınaz
Titiz “Sorun Çözme ve Sorun Çözme
Kabiliyetimizin Sorgulanması” konulu bir
konuşma yapacak.

İstanbul Öğrenme Evi'nin aylık etkinlikleri devam ediyor..
İstanbul Öğrenme Evi programının ikinci
etkinliği Moda Deniz Kulübü’nde 19 Ocak’da
gerçekleştirildi. Beyaz Nokta üyeleri ve
gönüllüleri ve misafirlerinden oluşan katılımcılar
“Paradigm Shift” filmini izledikten sonra Bakış
açısının değişimi üzerinde tartıştılar. Daha sonra
yemeğe geçilerek sohbete devam edildi.

İzleyemeyenler için 16 şubatta 2 film birden..
“Paradigm shift” ve “Power of vision” filmlerini izleyemeyenlerden gelen istek üzerine film
gösterimi tekrarlanacak. Geçtiğimiz aylardaki İstanbul Öğrenme Evi programına katılamayanları
bu filmleri mutlaka izlemeye davet ediyoruz. Tüm Beyaz Nokta üye ve gönüllüleri ile ilgi duyan
herkes davetlidir, misafirlerinizle de katılabilirsiniz.. İsteyenler kişisel ürünlerini (kitap, kaset,
broşür, tasarım, obje vs.) getirerek tanıtım amacıyla toplantı salonunda sergileyebilirler.Sergi
masasının organizasyonu için bu tür taleplerin katılım teyidi ile birlikte not edilmesini rica
ediyoruz.
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Etkinliklerimiz (devam)
İzleyemeyenler için 16 şubatta 2 film birden…(devam)
Program
18:00-18:15 Kayıt
18:15-18:30 Açılış ve İstanbul Öğrev ve ürünleri tanıtımı
18:30-19:30 Power of vision filmi (İngilizcedir, simultane çevirisi yapılacaktır.)
19:30-19:45 Film konusunda tartışmalar ve kahve molası ikramı
19:45-20:20 Paradigm shift filmi (Türkçe dublajlıdır.)
20:20-20:30 Film konusunda tartışmalar ve sonraki programın duyurusu ile kapanış
Katılım bedeli: 30TL/kişidir.
16 Şubat Salı akşamı
Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleştirilecek
etkinliğe katılmak için
bilgi@beyaznokta.org.tr ye e-posta ile
ya da
0312-442 0760 nolu telefona başvurabilirsiniz.

BEYAZ NOKTA® Nedir?
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV), bireylerin ve kurumların –kısaca toplumun- Sorun
Çözme Kabiliyeti’nin artırılmasını misyon edinmiş bir sivil örgütlenmedir. Örgütlenmemiz, BN
Dernekleri ile bunlar arasındaki amaç gözetimini sağlayan BNGV’den oluşmaktadır.
Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir
toplum.
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak.
Değerleri: Erdem, akılcılık, bireycilik, sürekli değişim ve doğaya saygı’dır.
SORUN ÇÖZME KABiLiYETi (SÇK) NEDİR?
SÇK, sorunların köklerini doğru teşhis etmek ve kaynaklarını bu kök sorunlara tahsis edebilme
becerisine sahip olmak demektir. Toplumumuz ise, tüm maddi ve manevi enerjisini, sorunların
işaretleri (semptomları) ile boğuşmaya harcamak gibi olumsuz bir alışkanlığa sahiptir. Bu
alışkanlığın değiştirilmesi, varlığımızı sürdürebilme ile neredeyse eş anlamlıdır.
BNGV®, bu farkındalığın bir işareti olarak ortaya çıkmış bir sivil girişimdir. Bireylerin,
kurumların ve dolayısıyla toplumun SÇK’nı artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine
yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmektedir.

Nasıl Katılabilirim?
Üye olarak, gönüllü olarak!
Bu ülkenin seçkini olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz. Lütfen bilgi@beyaznokta.org.tr
ye yazınız.
Yayınlarımızı alarak!
Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınlardan edinmek ve bilgi almak için
http://tinyurl.com/7vwdxl adresini ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya
yardımcı olabileceğiniz diğer seçenekler için http://tinyurl.com/a9cpcs adresindeki destek
formunu doldurarak (0312) 442 0776ya fakslayabilir veya bilgi@beyaznokta.org.tr adresine
gönderebilirsiniz.
Reklam vererek!
BN web sitesi ve Beyaz bültene reklam vermek için lütfen bize ulaşın.
Bağışçımız olarak!
Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz http://www.beyaznokta.org.tr/hakkimizda/bagislar/

İletişim Bilgilerimiz
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Sedat Simavi Sokak No: 29/Z-1, 06550 Çankaya – ANKARA
Tel : (0312) 442 0760
Faks : (0312) 442 0776
GSM: (0530) 314 0904
e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr
http://www.beyaznokta.org.tr
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