Gönüllülük
Gönüllü Kimdir?
Bir gönüllü, kendi iradesiyle aynı yerde yaşayan insanlar için ortak iyiyi amaç edinerek,
politikalar & faaliyetler üreten insandır.
Hak Temelli Gönüllülük
Hak temelli yaklaşım özünde insan haklarını temel alarak, kişilerin koşulları ne olursa olsun
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak olanakların yapısal olarak sağlanması
gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Aynı zamanda, insan haklarının, bireylerin, bireylerin
yaşamlarında uygulanabilir olabilmesi için salt yapısal makro düzenlemelerin yeterli olmadığını da
savunur. Bu hakların yaşanabilmesi bireylerin gelişim süreçlerinden bağımsız olmadığı için,
planlanan tüm politikalar ve projelerde “ bireylerin haklarını daha iyi hayata geçirebilir hale
gelmelerine yardımcı olunmasını” diretir.
Hak temelli yaklaşım bireylerin gelişim süreçlerini bugünleri ve yarınları açısından ele alır, toplumla
kurulan bağların niteliğine ve toplumun değerli bir üyesi olarak hissedilmelerine önem
verir. Amaçlanan, kişilerin sadece günlük sıkıntılarını gidermek değil, aynı zamanda kendi haklarını
savunan ve talep edebilen bireyler olarak dönüşümlerini sağlayabilecek ortam ve koşulları
yaratmaktır.(Müderrisoğlu, S. (2010). Psikolojik Gelişim, Yoksulluk ve Hak Temelli Yaklaşım: STK
Uygulamalarında İlkelerden Yönteme Doğru. İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk.)
Kısaca;
-‘Hak temelli yaklaşım’ bu hak ve özgürlüklerin tanınması ve korunması ve güvence altına alınmasını
amaçlayarak, insanların bu haklardan haberdar olmaları, hak sahiplerinin haklarından mahrum
bırakılmamaları ve haklarını aktif ve özgür biçimde kullanabilmelerini sağlamayı kapsar.
- Haklar, sorumlulukları beraberinde getirir.
Hak temelli yaklaşım İlkeleri
* Evrensellik
* Karşılıklı bağımlılık
* Eşitlik & Ayrımcı olmama
* Katılım
* Sorumluluk
* Güçlendirme

Çimenev’de Gönüllülük
1. Kapı durumunu ve güvenliğini sağlama ( öğrencilerin Çimenev’e geliş ve gidiş saatlerinde,
ayakkabı kutularını açma-kapatma; mont asma; karşılama, vs.)
2. Binadaki eksik malzemeleri Çimenev Ekibi ’ne bildirme ( yapıştırıcı, peçete, su, tuvalet kâğıdı,
sabun, karton, vs.)
3. Kütüphanelerin düzeni
4. Oyuncak dolabının düzeni
5. Materyal dolabının düzeni
6. Puzzle dolabının düzeni
7. İlkokulların ödevlerine destek olma
8. Atölye eğitmenlerine kolaylaştırıcı olma
9. Çocuklarla oyun odasında vakit geçirme ve oyun oynama
10. Ortaokulların sınav çalışmalarına destek olma
11. Ortaokulların Çocuk Meclisi’ne destek olma
12. Ortaokulların İngilizce konuşma atölyelerine destek olma
13. Mutfaktaki ekibe destek olma ( çöplerin atılması, yemeğin organize edilmesi, ara öğün hazırlama,
servis etme, vs.)
14. Çocuklar hakkında gözlem notu tutma
15. Kreş grubuna eğitmen olma
16. Orijinal ve yeni fikirler ile Çimenev’in gelişimine katkı sunma

Çimenev Gönüllüsü ’nün Hakları ve Sorumlulukları
1. Gönüllü, Çimenev’in işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi alma hakkına sahiptir.
2. Gönüllü, dilediği zaman dinlenme hakkına sahiptir.
3. Gönüllü, söz verdiği zamanlarda geçerli sebeplerinden götürü gelememe hakkına sahiptir. Haber
verme ve geldiği hafta çocuklara durumunu açıklama sorumluluğu vardır.
4. Gönüllüler, yemek yeme, çay ve kahve içme hakkına sahiptir. Sormalarına gerek bile yoktur.
5. Gönüllüler, Çimenev’de kendi, kişisel terliklerini kullanabilirler.
6. Gönüllüler, çeşitli atölyelere Çimenev Ekibi’ne bildirdikleri durumda ( eğitmen için uygunsa)
çocuklarla birlikte katılma hakkına sahiptir.
7. Gönüllüler, Çimenev hakkında görüş ve fikir belirtme hakkına sahiptir. Katkı sağlamak istedikleri
konuları, Çimenev Ekibi ile konuşup sorumluluk alabilirler.
8.Gönüllüler, Çimenev Ekibi’nden toplantı ve eğitim talep etme hakkına sahiptir. ( Gönüllülük,
Çocuklarla Çalışma, vs.) ( Ekip için uygunluğu ve mümkünlüğü var ise ortak bir program
hazırlanabilir.)
9. Gönüllüler, çocukların ve Çimenev’in uygunluğuna ve şartlarına göre atölye açma hakkına
sahiptir. Bu doğrultuda Eğitim Koordinatörü ile görüşmek gereklidir.
10. Gönüllüler, zorlandıkları ve sorun yaşadıkları yerlerde diğer gönüllülerden ve Çimenev
Ekibi’nden destek isteme hakkına sahiptir.
11. Gönüllüler, Çimenev’deki dokümanları gerektiğinde geri getirmek şartıyla kullanma hakkına
sahiptir.
12. Gönüllüler, Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında belirtilen hakları ve çocuğun yüksek yararını
gözetmekle sorumludurlar.
13. Gönüllüler, çocukların güvenliği için inisiyatif almakla sorumludurlar. ( Örneğin; oyuncak
dolabından oyun almasına yardımcı olma, toplu şekilde merdivenlerden çıkarken çocuklara dikkatli
olmalarını vurgulama, tuvalette yerlerin ıslak olduğunu fark ettiğinde Çimenev ekibine iletme, vb.)
14. Gönüllüler, Çimenev’in kurallarını bilmek ve yürütümüne destek olmakla sorumludurlar.
15. Gönüllüler, izin almadan çocukların fotoğrafını çekemezler, çocukların özel hayatlarını
gözetmekle sorumludurlar.

