TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

GÖNÜLLÜLÜK POLİTİKASI

Bu politikanın amacı; Türkiye Kızılay Derneği gönüllüleri ve çalışanları ile birlikte hareket ederek, memleketin ve dünyanın her köşesine ihtiyaç
duyulan alanlarda hizmet götürmek için personeline ve gönüllülerine yol göstermek, paydaşlarını bilgilendirmektir.
Gönüllülük, insan gelişiminin sürekliliğini sağlamaya ve böylece toplumsal gelişimin de sürekliliğini desteklemeye katkıda bulunur. Gönüllü
faaliyetler, insanlar arasındaki yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, bildiğini öğretme, öğrenme, duygu ve davranışlarına örnek olma gibi
nitelikler kazandırdığından; güçlü toplum oluşmasına doğrudan katkı sağlar.
Gönüllü olarak insanlığa faydalı olmayı isteyen tüm bireylerin, kendisi için yeterli alanı açan, tecrübelerini, bildiklerini aktarmasına olanak
sağlayan, iş birliği yapan güvenilir kurum ve kuruluşlara; kurum ve kuruluşların da topluma fayda sağlayan faaliyetlerini etkin bir şekilde
gerçekleştirmek için destek sağlayan gönüllülere ihtiyacı vardır.
Türkiye Kızılay Derneği’nin insanlığa hizmet etmek adına üstlendiği misyon ve görevler nedeni ile toplumun her kesiminden ve her alandan
bireysel veya kurumsal gönüllülerle birlikte çalışması çok önemlidir. Diğer yandan, günlük meşguliyetlerden kalan zamanda aileye, mahalleye,
şehre ve en nihayetinde ülkeye ve dünyaya katkıda bulunmak ancak insan olma bilinci ile hareket etmenin bir sonucudur.
Gönüllülük, olağanüstü ve acil durumlarda öne çıkan bir konu gibi gözükmekle birlikte, acil durumların oluşmasını azami ölçüde ortadan
kaldıracak önleyici çalışmaları da kapsar.
Türkiye Kızılay Derneği, öncelikle bu nedenlerden ötürü gönüllülüğü teşvik eder. İhtiyaç duyulan alanda yer almaları için gönüllüleri seferber
eder. Gönüllüler ve çalışanlarını bir araya getirerek dünyaya, ülkemize ve insanlığa daha kapsamlı ve yaygın hizmet sunmayı amaçlar.

TOPLUMDAKİ HERKES TÜRK KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİR

• Türkiye Kızılay Derneği Gönüllüsü, Türkiye Kızılay Derneği için sürekli veya aralıklı olarak, herhangi bir karşılık ya da kazanç sağlama amacı
olmaksızın, emeğini, bilgisini, yetkinliğini, tecrübesini, kendisinin talip olduğu görevi “Türkiye Kızılay Derneği Gönüllülük Politikasına uygun
olarak” özgür iradesiyle yerine getiren kişi veya kurumdur.
• Türkiye Kızılay Derneği’nin “İnsanlık – Ayrım Gözetmemek – Tarafsızlık – Bağımsızlık – Gönüllü Hizmet – Birlik – Evrensellik” başlıklarından
oluşan 7 temel ilkesi ile birlikte ortaya koyduğu değerler; adalet, açık iletişim, dayanışma, güven ve Kızılaycılık onurudur.
• Gönüllüler arasında ırk, etnik köken, cinsiyet, dil, dini inanç ayrımı yapılmaz. Ötekileştirme yapmaksızın fırsat eşitliği sağlanır.
• Her bir gönüllüye potansiyeline, çalışmak istediği alan(lar)a, müsaitliğine ve Türk Kızılay projelerinin veya etkinliklerinin kapsamına uygun
olarak görevlendirme yapılır.
• Kızılay gönüllüleri daha insani ve barışçıl bir dünya için çalışırlar.
• Bireysel bir gönüllünün Türkiye Kızılay Derneği’nin üyesi olma hakkı vardır. Dernek tüzüğü doğrultusunda üyelik şartlarını resmi olarak kabul
etmiş bir gönüllü, Dernek Üyesi olabilir.

GÖNÜLLÜLERİ KORUMA VE DESTEKLEME

• Türk Kızılay Derneği gönüllülerini destekler, gönüllü gelişim programları düzenler ve gönüllülüğün sürekliliğini esas alarak süreçlerini yönetir.
• Derneğimiz, gönüllülük alanları değiştikçe gönüllüye verilmesi gereken desteklerin de değişeceğinin farkındadır. Bu nedenle; gönüllülerinin,
üstlendikleri görev veya sorumluluklarını iyi icra etmeleri, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri ve gelecekteki görevlerine katılmayı teşvik
amacıyla kişisel gelişim fırsatı ve gerekli eğitim olanağını sağlar.
• Derneğimiz, gönüllü kapasitesini arttırmaya motive eder, afet müdahalesi başta olmak üzere gönüllülerini, ihtisaslaşmış gönüllüler olma
yolunda destekler.
• Derneğimiz, gönüllülerin performansını takip eder, aktif gönüllülerin gönüllülüklerini sürekli kılmak için program yapar, gönüllünün ihtiyaç
duyduğu eğitim ve materyal desteğini sağlar.
• Türkiye Kızılay Derneği, gönüllülük faaliyetleri sırasında gönüllünün, konusuna bağlı olarak değişebilecek belirli masraflarını karşılar. Afet gibi
olağanüstü durum gönüllüleri başta olmak üzere, gönüllülerini çalışma risklerini dikkate alarak gerekli tedbirleri alır, oluşabilecek kazalara karşı
sigortalar ve ihtiyaç olduğunda gerekli psiko-sosyal desteği sağlar.
• Gönüllülerinin ihtiyaç sahibi olmaları durumunda gönüllülük faaliyetlerinin aksamaması ve desteklenmesi için ihtiyaçlarının karşılanmasında
öncelik tanır.
• Afetlerle ya da HIV/AIDS, şiddet ve diğer toplumsal sağlık nedenlerinden kaynaklı uzun süreli çoklu kayıplarla ilgilenirken gönüllüler ve
çalışanlar için stres yönetimi, güvenlik önlemleri ve eğitim programlarıyla korunma tedbirlerini öğreterek gönüllüler için güvenli ortam oluşturur.
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunca hem gönüllünün hem de yararlanıcının bilgilerinin güvenliğini sağlar.
• Derneğin personeli, çerçevesi belirlenmiş olan talimatlara göre gönüllü ile uyumlu bir şekilde çalışır.

SORUMLULUKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

• Türk Kızılay Gönüllüsü, uluslararası çocuk hakları, insan hakları, insancıl hukuk belgelerine ve kurum mevzuatlarına bağlı kalarak çalışır.
• Gönüllü, kendisi için hazırlanmış kılavuz ve iş tanımına riayet eder.
• Kızılay Temel İlkeleri doğrultusunda hareket eder, Türkiye Kızılay Derneği Gönüllü Ahlak ve Davranış Kurallarını uygular.
• Gönüllüler, Türkiye Kızılay Derneği ile yaptıkları anlaşma uyarınca göreve hazır bulunmalıdırlar.
• Kızılay gönüllüleri, Kızılay’ın ilkelerine ve değerlerine bağlıdır. Saygı, merhamet, ayrım yapmamak, gönüllünün ana değerlerinden olmalıdır.
• Türk Kızılay Gönüllüsü, erdemli ve yüksek ahlaklıdır.
• Türk Kızılay Gönüllüsü, görev esnasında ve sonrasında 3. taraflarca yanlış şekilde kullanılmasına sebebiyet vermemek için kurumsal ve
kişisel bilgilerin korunmasını ve güvenliğini sağlar.
• Gönüllü, Türk Kızılay Gönüllülük Taahhütnamesine aynıyla riayet etmekle yükümlüdür.
• Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve gönüllüleri bu politikanın temeline ve ayrıntılarına hâkim olmalıdır ve çalışmalarını söz konusu bu
politika çerçevesinde yürütmekle sorumludur.
• Türkiye Kızılay Derneği, gönüllü değerlendirmelerine uygun olarak bu politika ve gönüllülük taahhütnamesine aykırı durumlarda veya
gönüllünün talebi ile gönüllü kaydını silebilir.
• Bu politikaya uygun olarak, üst düzey yöneticilerin gönüllü ile yürütülecek bazı işlerin belirlenmesi ve yürütülmesi sorumluluğunu alması, iş
tanımlarına ve performans incelemelerine yansıtılmalıdır.
• Türkiye Kızılay Derneği, gönüllülerinin programlardaki rolünün ve değerinin taraflarca ve toplum tarafından bilinmesini sağlar.

Türk Kızılay Gönüllüleri; sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilikseverliğini insanlığa hizmete dönüştürür, Türk
Kızılay Temel İlkelerini ve Kurumsal Değerlerini samimi olarak benimser, içselleştirir, tutum, davranış ve hizmetlerine yansıtır. İnsan
ızdırabını dindirmek için fedakârca hizmet üretir.
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