GÖÇDER-FR-12

GÖÇMEN HAKLARI VE SOSYAL UYUM DERNEĞİ
GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU
Kayıt No:...........
Başvuru Tarihi:…/…/20…

A. KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Doğum Yeri-Tarihi
Cinsiyeti
Uyruğu
Tel
Adres
E-mail
Facebook
Twitter
İnstagram

:

()K

()E

B. EĞİTİM BİLGİLERİ:
( )İlkokul
( )Ortaokul
( )Lise ( ) Ön lisans
( ) Lisans ( )Y-Lisans ( )Doktora
( )Diğer (belirtiniz) …………………….
Hangi okul-bölüm (belirtiniz) ………………………………………………………………
Yabancı Dil(ler)
………………………………………….
Düzeyi
( )Az
( )Orta
( )İyi
( ) Çok İyi
C. MESLEĞİ:
Belirtiniz
….…………………………………….
(Varsa) Çalıştığı Kurum
………………………..
D. ÜYELİKLERİ
:
Üye olduğu kuruluş ve dernekler
E. GÖNÜLLÜ OLARAK İZLEME DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTEDİĞİNİZ ALANLAR :
( ) Engelli, çocuk, kadın, genç, yaşlı ve dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler
(özellikle hangi gruplar belirtiniz)…………………………………………..
( ) Türkçe konuşma grupları,
( ) Bilgilendirme ve farkındalık oluşturma aktiveleri,
( ) El işi ya da sanat atölyeleri,
( ) Mesleki eğitim atölyeleri,
( ) Sosyal uyum aktiviteleri (spor, sosyal kültürel etkinlikler)
( ) Sosyal medya/grafik tasarım
( ) Mütercim tercümanlık
( ) Türkçe öğretme (eğitimciler için)
( ) Proje hazırlama ve faaliyetleri
( ) Diğer (belirtiniz)……………………
F. GÖNÜLLÜ OLARAK İZLEME DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTEDİĞİNİZ ZAMAN
Pazartesi Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Öğleden önce (saat)
Öğleden sonra(saat)
G. (Varsa) BİLDİRMEK İSTEDİĞİNİZ NOT:…………………………………………………

Pazar

H. GÖNÜLLÜ İZLEME DEĞERLENDİRME ESASLARIMIZ










Gönüllü izleme ve değerlendirme yapmak isteyenler arasında; yaş, cinsiyet, din, dil, uyruk, etnik köken
başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapılmaz.
İnsan hakları, evrensel insani değerler ve farklılıklara saygı temelinde birlikteliğin zenginlik getirdiğine ve
güçlendiriciliğine inanılır.
Gönüllü izleme ve değerlendirme yapmak isteyenlere yönelik başlangıç sürecinde derneğin amacı,
çalışma alanları, hedef kitle; özellikleri ve hassasiyetleri ile dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin
oryantasyon eğitimi verilir.
Dernek etkinliklerine ilişkin görüş, öneri, düşünce ve karşılaşılan sorunlar ilgili dernek yöneticisi ile
paylaşılır.
Gönüllü olarak izleme ve değerlendirme yapmak için bildirilen zaman dilimlerine düzenli ve sürekli
uyulması beklenir, herhangi bir nedenle gelinemeyeceğinde önceden ilgili dernek yöneticisine mutlaka
bilgi verilir.
Gönüllüler etkinliklerde yapılan fotoğraf ve kamera çekimlerinde yer almayı ve bu çekimlerin derneğin
yazılı ve görsel görünürlük faaliyetlerinde kullanılmasını, yayınlanmasını kabul eder.
Gönüllüler; hiçbir kişi, kuruluş veya zümre lehine ya da aleyhine propaganda yapılmamasına, özel hayatın
gizliliğinin korunmasına, kişisel özgürlüklerin ve kişilik haklarının ihlal edilmemesine en üst seviyede
hassasiyet gösterir.
Adli sicil kaydı, ruhsal bozukluğu ve bulaşıcı hastalığı olanların gönüllü çalışma talebi uygun
değerlendirilemez.
Bu esaslara uygun hareket etmeyenlerin gönüllüğü sonlandırılır.

Onaylayan

Gönüllü:
Gönüllü izleme değerlendirme esaslarını okudum,
anladım ve kabul ediyorum.

Adı-Soyadı:
Adı-Soyadı:
Görevi:
İmza:
İmza:
Tarih:
Tarih:

Aramıza Hoşgeldiniz
GÖÇDER Yönetimi

EK: GÖNÜLLÜ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.

1 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil kaydı
Sağlık Raporu

