
GÖNÜLLÜ STRATEJİ POLİTİKA
BELGESİ

 
 

 



DERNEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Z�ya Gökalp Mah. Lale Sok. No 14  

SUR-DİYARBAKIR

Telefon: 0 543 629 68 44

Web: www.rengarenkumutlar.org

E-Ma�l: �nfo@rengarenkumutlar.org

 

Sosyal Medya Hesapları

Whatsapp: 0 543 629 68 32

Tw�tter: @rengarenkumutla

Instagram: rengarenkumutlarderneg�

Facebook: RengarenkUmutlarDerneg�/



Gönüllü katılımının sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak;

Gönüllü programının b�leşenler�n� ve �çer�kler�n� bel�rlemek;

Rengarenk Umutlar Derneğ� (RUMUD) gönüllülük tanım, �lke ve değerler�n� oluşturmak;

Atölye modüller�n�n standartlaştırılmasını sağlamak;

Gönüllü destek ve güçlend�rme programını oluşturmak;

Gönüllü havuzuna katılımı arttırmak ve sürekl� kılmak;

Çocuklarla çalışma mot�vasyonu olan,

Çocuk hakları b�lg�s�ne sah�p ve duyarlı, 

Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� perspekt�f�ne sah�p,

Ş�ddets�z �let�ş�m� etk�n kullanan,

Çocuklarla çalışma deney�m� ve referansı olan,

Amaç 
Gönüllü Stratej� pol�t�ka belgem�z�n amacı, derneğ�n m�syonunu gerçekleşt�rmek �ç�n �ht�yaç duyduğu gönüllü

katılımını ver�ml� ve sürdürüleb�l�r kılmak, gönüllü pol�t�kası �le dayanışma kültürünü öne çıkarmak ve toplumda

yaygınlaştırmaktır. 

Hedefler

Gönüllü Tanımı 
RUMUD �lke ve değerler�n� ben�msem�ş, dernek amaçları doğrultusunda yürütülen çalışmaların gerçekleşmes�ne,

gel�şt�r�lmes�ne ve sürdürüleb�l�rl�ğ�ne katkı sağlayan k�ş�lerd�r.

RUMUD Gönüllüler�
RUMUD, gönüllü emekle kurulmuş, temel çalışma alanlarını gönüllülerle b�rl�kte yürüten, b�rl�kte öğren�p b�rl�kte

gel�şt�receğ� paydaşları olarak görür. RUMUD gönüllüler�, atölyeler�n düzenlenmes�nden, çocuklar �ç�n yeme-�çme,

tekn�k aksaklıkların g�der�lmes�ne kadar gen�ş b�r yelpazede sorumluluk alan k�ş�lerd�r. B�r dayanışma kültürü �ç�nde

derneğ�n amaçlarına ortak olan gönüllüler, derneğ�n en öneml� �nsan kaynağıdır.  

RUMUD’da gönüllüler, �k� kategor� üzer�nden tanımlanır: İlk kategor�de çocuklarla çalışma yürütecek gönüllüler yer

alırken, �k�nc� kategor�de �se derneğ�n mekansal, tekn�k, tedar�k, dayanışma �ht�yacına katkı sağlayan gönüllüler yer

alır. Kategor�ler b�r değer atfetmez, donanımsal gerekl�l�klere odaklanır. Gönüllü yönet�m�, beklent�ler�, oryantasyon

ve eğ�t�m �ht�yaçlarını buna göre planlanır.

2.Çocuklarla çalışma/atölye yürüten gönüllüler;



Devamlılık konusunda tutarlı,

Çocuk katılımı araçlarını b�len ve kullanan,

Çocuğun yararı, güvenl�ğ� ve korunmasına da�r b�lg�ye sah�p olan,

Çocuğun f�z�ksel ve ruhsal gel�ş�m�n� etk�leyen �hmal, �st�smar ve kötü muamele geçm�ş�

bulunmayan,

RUMUD’un eğ�t�m�n� almış, pol�t�kalarını ben�msem�ş ve oryantasyon sürec�n� tamamlamış olan

k�ş�lerd�r.

Derneğ�n �lke ve değerler�n� ben�mseyen, 

Dayanışma kültürüne katkı sunan, 

Çocuk haklarına saygı duyan ve herhang� b�r çocuk hak �hlal�ne yönel�k duyarlı olan, 

Çocuğun f�z�ksel ve ruhsal gel�ş�m�n� etk�leyen �hmal, �st�smar ve kötü muamele geçm�ş�

bulunmayan k�ş�lerd�r.

Kolaylaştırıcılar

Derneğ�n tekn�k destek süreçler�ne katkı sunan k�ş�ler

Mahalledek� a�leler

Ayn� destek sağlayanlar

Çocukların ve derneğ�n �ht�yaçlarının karşılanmasını sağlayan k�ş�ler

Gönüllü oryantasyonu, 

Çocuk hakları temel eğ�t�m�

RUMUD Gönüllü Programı İlkeler�,

Ger�b�ld�r�m sürec�n�n �şlet�lmes� ve kullanılan araçlar

Mot�vasyon

Gönüllüler tarafından yürütüleb�lecek modüller

Yükümlülük ve sorumluluklar 

İş planlaması

2. Çocuklarla çalışma/atölye yürütmeyen gönüllüler; 

Gönüllü havuzunda yer alacak k�ş�ler;
Yukarıda bel�rt�len kategor�lerde yer alan gönüllüler b�r gönüllü havuzunda b�r araya get�r�l�r. RUMUD

düzenl� aralıklarla gönüllü çağrısına çıkar. Gönüllü çağrısına yapılan başvurular doğrultusunda gönüllü

havuzu oluşturulur. Gönüllü havuzunda yer alan kolaylaştırıcılar, gönüllü oryantasyonu ve eğ�t�m

süreçler�n� tamamladıktan sonra atölyelerde sorumluluk alab�l�rler. 

Gönüllü havuzunda yer alanlar; 

RUMUD Gönüllü Programı
Gönüllü programı aşağıdak� unsurlardan oluşur.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



RUMUD’a da�r b�lg�lend�rme, kuruluş, amaç, m�syon, hedefler, faal�yet türler� ve deney�mler�;

Dernek İlkeler�

Pol�t�ka ve stratej�ler: 

Çocuk Güvenl�ğ� pol�t�kası

Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� Tutum Belges�

Anad�l Tutum Belges�

İnsan Kaynakları Pol�t�ka Belges�

RUMUD da yönet�ş�m; karar alma süreçler� ve katılım

Gönüllü ve derneğ�n karşılıklı yükümlülükler�

İzleme değerlend�rme

Raporlama

Ger�b�ld�r�m 

Sınırlar ve sınırlılıklar

R�skler ve önlemler

Gönüllü Koord�nasyonu

Atölye �çer�k ve çalışma planlaması

Mekan kullanımı

Çocukluk Algısı

Çocuk Hakları

Çocukların gel�ş�msel özell�kler�

Toplumsal c�ns�yet

Ş�ddets�z �let�ş�m

Kr�z anları

1.Gönüllü Oryantasyonu
Oryantasyon programı, gönüllülere, derneğ�n çalışma alanları ve prat�kler�, tutum ve değerler�n�, gönüllü

programının kapsamı, karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükler� hakkında aktarım yapmak �ç�n tasarlanmış

b�r �lk adım b�lg�lend�rme programıdır. Oryantasyon programı aşağıdak� başlıkları �çer�r;

2.Gönüllü Eğ�t�m� 
RUMUD gönüllüler� oryantasyon programının ardından d�l, söylem ve bakış açısı bakımından

ortaklaşmayı ve gönüllüler� güçlend�rmey� hedefleyen gönüllü eğ�t�m programına dah�l olurlar. Gönüllü

eğ�t�m programı, atölyeler arası paralel olarak �lerleyen ve çocuklarla �l�şk�lenmede gerekl� olan

yaklaşımı �çermekted�r. Gönüllüler�n dah�l olacakları eğ�t�m başlıkları:



Gönüllüler Rengarenk Umutlar Derneğ�n�n paydaşları olarak kabul ed�l�r;

Karar alma süreçler�nde yatay �l�şk�lenme esas alınır;

B�reysel çalışmalardan z�yade örgütsel çalışmayı ve ek�p çalışmasını ben�mser;

Ş�ddets�z, ant� h�yerarş�k etk�n �let�ş�m d�l� kullanır; 

Herkes �ç�n eş�t, eşdeğerl�ğ� �lke ed�n�r;

Ş�ddet�n her türlüsüne karşı durur;

Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� temel alır;

Her türlü ayrımcı, ötek�leşt�r�c�, dışlayıcı, tutum ve davranışın karşısında olur;

Çocuk hakları b�ld�rges�nde geçen evrensel normlarda kabul görmüş çocuk haklarını tanır ve bunları

gözet�r;

Çocuğun karar alma sürec�nde etk�n b�r b�rey olduğu b�l�nc�ne sah�pt�r ve çocukların �n�s�yat�f alması

�ç�n alan açar;

Ger�b�ld�r�m süreçler� gönüllü koord�natörler� tarafından yürütülür;

Ger�b�ld�r�m süreçler� karşılıklıdır ve gönüllülere her zaman açıktır;

Ger�b�ld�r�m �ç�n grup toplantısı ve b�reb�r olmak üzere �k� yöntem kullanılır;

Ger� b�ld�r�m yöntemler�; RUMUD pol�t�ka belgeler�, gönüllü programı �lkeler� ve yürütülen atölye

hedefler� çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r; 

Ger�b�ld�r�m buluşmaları en geç ayda 1 defa yapılır. İht�yaç hal�nde daha sık yapılab�l�r.

Öner� ve eleşt�r�ler�n� yansıtmak �ç�n yazılı olarak değerlend�rme formunu kullanab�l�r. 

3. RUMUD Gönüllü Programı İlkeler�
RUMUD’un �lkeler�; gönüllüler, çocuklar, dernek üye ve yönet�c�ler� arasındak� �l�şk�ler� düzenlemek, süreçler�

�y�leşt�rmek, ger� b�ld�r�m süreçler�n� temel sağlamak ve gönüllü programı esnasında yaşanan olası sorunlar

�ç�n referans alınması bakımından tasarlanmıştır. Buna göre �lkeler;

1.

2.

-Karar alma ve planlama süreçler�nde şeffaflık, açıklık �lkes�n� �şlet�l�r;

-kararların ortaklaştırılması ve katılımı sağlar;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. Ger�b�ld�r�m süreçler�
Rengarenk Umutlar Derneğ� gönüllü yönet�m�n�n temel unsurlarından b�r� ger� b�ld�r�md�r. Süreçler�n

�y�leşt�r�lmes�, çalışma barışının sağlanması, yaşanan aksaklıklara zamanında müdahale ed�leb�lmes� �ç�n

ger� b�ld�r�m mekan�zmaları oluşturulur. Ger�b�ld�r�m mekan�zmalarının temel özell�kler� şunlardır;  
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Sosyal etk�nl�kler düzenler: Kahvaltı, p�kn�k, özel gün etk�nl�kler� düzenlen�r;

RUMUD, gönüllüler�n�n güçlenmes�n� temel alır, eğ�t�mlere katılan gönüllülere katılım belges� ver�r ve

gönüllülere referans olur;

RUMUD’un �nsan kaynağı pol�t�kasında gönüllülere öncel�k tanır;

Öz geçm�ş�nde ve deney�m tecrübes�nde referans hakkı tanınır.

RUMUD, gönüllüler deney�m kazandıktan sonra bel�rled�ğ� alanlarda eğ�t�m programlarında katılım ve

tems�l�yet hakkı tanınır; 

RUMUD’un katılacağı toplantı, sem�ner, çalıştay g�b� etk�nl�klerde yürütücü ek�pten b�r� �le b�rl�kte b�r

gönüllü katılımını sağlamaya çalışır;

RUMUD’un temel eğ�t�mler�ne katılan ve en az 3 ay süreyle atölyelere devamlı katılım sağlayan gönüllülere

“katılım belges�’’ ver�l�r;

RUMUD gönüllüler� �le kurduğu bağı çalışmalar tamamlandıktan sonrada sürdürür; 

Yaşam Becer�ler� 

İlk yardım

Çevre ve Ekoloj�

Toplumsal c�ns�yet

Özgüven ve Geleceğe Bakma

Ben Büyürken

Yaratıcılık ve İlet�ş�m becer�ler�

Ş�ddets�z İlet�ş�m

Flört Ş�ddet�

İnsan Hakları

Mahrem�yet

5. Gönüllü Mot�vasyonu
RUMUD, gönüllü programının sürdürüleb�l�rl�ğ� ve gönüllüler�n �y� olma hal�n�n sağlanması ve ya korunması �ç�n

gönüllü mot�vasyonunu önemser. Gönüllü mot�vasyonunun sağlanması veya korunması �ç�n;

6. Gönüllüler tarafından yürütüleb�lecek modüller:
RUMUD yaptığı çalışmaları büyütmek ve yaygınlaştırmak �ç�n gönüllülerle �şb�rl�ğ� hal�nde çalışır. Gönüllüler �le

bel�rlenen hedefler�n�n gerçekleşmes� �ç�n atölyelerde, karşılıklı öğrenme ve güçlenme �lkes�yle hareket eder.

Bu atölyeler toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, ekoloj�k yaklaşım ve anad�l hakkını kapsayacak şek�lde tasarlanır. Bu

atölyeler dışında sosyokültürel atölyeler ve temat�k atölyeler �ht�yaca göre açılab�l�r, bu başlıklara özel gönüllü

çağrısı yapılab�l�r.
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Çocuk Hakları

Farklılıklara Saygı

Akran Zorbalığı

Oyun

Barış

Anad�l atölyeler�

Kültür - Sanat atölyeler�

Gönüllüler, RUMUD’un pol�t�kalarına r�ayet edeceğ�n� taahhüt eder. Bu pol�t�kalar;

Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� Tutum Belges�

Çocuk Güvenl�ğ� Pol�t�kası

Anad�l Tutum Belges�

Bu dokümanda tanımlanan �lkeler doğrultusunda hareket ed�l�r;

Ortak b�ç�mde alınmış ve alınacak kararlara uyar;

Sorumluluk aldığı atölyeler�n raporlamasını ve kayıt altına alınmasını sağlar;

Herhang� b�r nedenle gelemeyeceğ� zaman, Atölyeler�n aksamaması amacıyla koord�natörle �let�ş�me

geçerek gelemeyeceğ�n� b�ld�r�r.

Gönüllüler ve üyelerle, şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k �lkes�ne göre �l�şk�len�r;

Yen� dönem programının oluşturulması �ç�n düzenlenecek olan toplantılara gönüllüler akt�f katılım

sağlar ve karar süreçler�nde doğrudan söz hakkı tanır;

RUMUD’da çalışmaların sürdürüleb�l�rl�ğ� ve kurumsal bağın güçlend�r�lmes� �ç�n mot�vasyon arttırıcı

etk�nl�kler düzenler;

Gönüllüler�n yürüteceğ� atölyeler boyunca �ht�yacını karşılamak üzere harcırah ödemes� yapar;

Gönüllünün �ht�yaç duyduğu eğ�t�m taleb� dernek �ç�, dernek dışı veya onl�ne eğ�t�m süreçler�yle

desteklen�r. 

Atölye yürütürken �ht�yaç duyulan malzeme - ek�pman tem�n� gönüllü koord�natörü tarafından sağlanır; 

Gönüllünün; gönüllü koord�natörü �le çözemed�ğ� meseleler Et�k Kurulda çözüme kavuşturulur;

RUMUD’a en az 3 ay devamlı gelen ve gönüllü eğ�t�mler�ne katılan gönüllülere “katılım belges�’ ver�l�r.

7. Dernek ve Gönüllüler�n Karşılıklı Sorumluluk ve Yükümlülükler� 

7.1. Gönüllüler�n Derneğe Karşı Yükümlülükler�

 7.2. Derneğ�n Gönüllülere Karşı Yükümlülükler�
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Atölyeler �lkesel olarak �k� k�ş� tarafından yürütülür. Atölyey� yürüten kolaylaştırıcıyı destekleyecek,

tak�p edecek, gerekt�ğ�nde atölyey� dev�r alab�lecek �k�nc� b�r gönüllü atölye sürec�ne eşl�k eder.

Yen� b�r atölye açmak ve yürütmek �steyen gönüllülerden b�r öner� metn� ve �çer�k hazırlanması

beklen�r. Başvuru değerlend�r�l�rken, gönüllünün öncek� deney�mler�, dernek amaçları, çalışma konuları

ve faydalanıcıların �ht�yaçları göz önünde bulundurulur.

Atölye yürütülürken, kolaylaştırıcılar �le �lg�l� müdahale gerekt�ren durumda, gerekl� müdahaley�

yapması �ç�n Genel Koord�natör ve/ya Gönüllü Koord�natörünü b�lg�lend�rmes� beklen�r. Müdahale

gerekt�ren durum atölye katılımcısı çocukla �lg�l� �se çocuk Odak K�ş�s�ne başvurması gerek�r.

Gönüllüler, kr�z yönet�m�, atölye mekanının koşulları, çalışma yöntemler� �le �lg�l� Gönüllü

Koord�natöründen her zaman destek �steyeb�l�r, eğ�t�m ve süperv�zyon talep edeb�l�r.

Gönüllüler�n hem çocuklarla çalışma alanlarında, hem of�s çalışma alanındak� genel düzene uygun

davranması (k�ş�sel eşyaların gönüllülere a�t bel�rt�len yerlere konulması, kullanılan mutfak eşyalarının

tem�z bırakılması vb.) beklen�r.

Çocuklarla b�rl�kte bulunulan alanlarda herhang� b�r çocuk ya da gönüllü hakkında konuşulmamasına,

s�gara �ç�lmemes�ne ve yemek yen�lmemes�ne d�kkat ed�lmes� beklen�r.

Gönüllüler�n refarans olacakları gönüllü adayları �ç�n gönüllü sorumlularıyla �let�ş�me geçmes� beklen�r.

Gönüllü, katılacağı etk�nl�klere dernekle daha önce temasa geçmeyen herhang� b�r�yle katılım

sağlayamaz. 

7.3. Atölyeler�n Yürütülmes� İle İlg�l� Genel İşley�ş ve Kurallar

İş Planlaması Örneğ�
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Haftalık Atölye Değerlend�rme Formu
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Fotoğraf
Katılımcı l�stes�

Rapor �le b�rl�kte kayded�lecekler;

 
Sözleşme Örneğ� aşagıdak� g�b�d�r.

Gönüllü Sözleşmesi 
Gönüllüler ve RUMUD bu politika belgesinde yer alan amaç, ilke ve değerler
doğrultusunda hareket etmeyi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmeyi ve iş planının
çalışma barışı içinde yaşama geçirilmesini karşılıklı olarak taahhüt ederler. 
Gönüllülerin bu ilke ve değerleri ihlali gönüllüler için gönüllülüğün sonlandırılmasına
sebep olur.
İlkelerin çalışan veya yöneticileri tarafından ihlal edilmesi durumunda gönüllü, yönetim
kurulu ve/veya etik kurula başvuru hakkına sahiptir. RUMUD sürecin eşit ve hakkaniyetli
bir şekilde yürütülmesini garanti altına almakla yükümlüdür.
Sözleşme Tarafları 

RUMUD Gönüllü Sorumlusu                  Gönüllü 


