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Giriﬂ
E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET

“Uluslararası gönüllü hizmet, kendi başına bir
amaç değil, araçtır”
Bar›ﬂç›l ve adil yaﬂam koﬂullar›n› sa¤lamaya yönelik ortak bir giriﬂimle, günümüz toplumlar›na
faydal› olma arzusu, bu hareketin baﬂlang›c›ndan bu yana gönüllüler için itici bir güç olmuﬂtur. Bar›ﬂ ve uluslararas› uzlaﬂman›n yani s›ra
dostluk ve iﬂbirli¤i gönüllü hizmetin genel
amaçlar›n›n bir bölümüdür. Çeﬂitli çevrelerden
bir araya gelen kiﬂiler ve gruplar, özgür kararlar›na dayanarak ve kendilerini ortak bir iﬂe adayarak bu amaçlara ulaﬂmaya çal›ﬂ›rlar. Gönüllüler, gerekti¤inde somut projelere de katk›da
bulunurlar
Ancak, gönüllülük yaln›zca toplumun ya da somut projelerin yarar›na de¤ildir. Uluslararas›
gönüllü hizmet (UGH) projelerinin gerek bu tür
projelere kat›lanlar gerekse de kat›l›mc›lar›n etkinlik gösterdikleri çevre üzerinde e¤itici bir etkisi vard›r. Gönüllüler ve yerel topluluk bir arada yaﬂayarak ve çal›ﬂarak fikir al›ﬂveriﬂinde
bulunurlar. Karﬂ›l›kl› yeni beceriler edinen söz
konusu kiﬂilerin farkl› olana karﬂ› (kültürel, dinsel, cinsel, kurumsal, vb.) aç›k ve yap›c› bir tutum benimsemesi ümit edilir. ‹ﬂin uluslararas›
boyutu ise, farkl› çevrelerden gelen insanlar›n
hem birlikte hem de birbirlerinden bir ﬂeyler
ö¤renmelerine olanak sa¤lar.
Bu amaçlar, bir UGH’nin esas›n› oluﬂturur. Bununla birlikte bu amaçlar ne kendi baﬂ›na aç›klay›c›d›r ne de bir UGH projesinde yer alan kiﬂi
taraf›ndan kendili¤inden kavranabilir. Yukarda
ana hatlar›yla de¤inilen e¤itim süreçleri büyük
ölçüde kolaylaﬂt›r›lmal›d›r, aksi takdirde kültürleraras› ö¤renimi pekiﬂtirmesi amaçlanan bir
proje -örne¤in gönüllüler yurtd›ﬂ› deneyimi için
gerekti¤i gibi haz›rlanmad›klar›nda- kültürel
aç›dan hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan bir deneyime
dönüﬂebilir. Bir UGH projesi kiﬂilerin gönüllü
ve ücretsiz katk›lar›na dayanmakla birlikte böyle bir projenin düzenlenmesi titiz bir planlamay›, yeterli haz›rl›k çal›ﬂmas›n›, sonraki geliﬂmelerin izlenmesini ve hat›r› say›l›r büyüklükte
insan ve mali kayna¤› gerektirmektedir.
Bu e¤itim dosyas›, gençlik hizmetlilerinin bir
UGH projesini düzenleme sürecinde yararlanabilecekleri bir araç olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Bu
kapsamda bir gönüllü hizmet projesinin baﬂar›s›na katk›da bulunan ve çerçevesini oluﬂturan
birtak›m koﬂullar dile getirilmektedir. Bu e¤itim

dosyas›nda kaç›n›lmas› gereken baz› hatalara
de¤inilmekte ve gönüllüleri ve kuruluﬂlar›, gönüllü hizmet serüveniyle tan›ﬂt›rma yöntemleri
sunulmaktad›r. UGH etkinlikleri alan›nda çal›ﬂan e¤itmenler de bu e¤itim dosyas›ndan faydalanabilirler.

Simona
Costanzo
ve
Tony Geudens

Sayfalar›n s›n›rl› olmas› nedeniyle üzerinde durdu¤umuz konular›n kapsam›n› daraltmak zorunda kald›k. Burada tan›mlanan ilkelerin ço¤u
ulusal ve k›talararas› projeler için de geçerli olmakla birlikte, E¤itim ve Gençlik için Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Konseyi aras›ndaki Ortakl›k (Avrupa E¤itim ve Gençlik Ortakl›¤›) çerçevesinde, daha çok Avrupal› okuyucular›n sorular›na yan›t arayaca¤›z. Her ne kadar gençlik
projeleri üstünde duruluyor olsa da buradaki
araçlardan her yaﬂ grubu için yararlanabilir, zira verilen bilgiler istenilen yas grubuna uyarlanabilir. UGH programlar›na kolay kat›l›m ad›na,
özellikle herhangi bir uzmanl›¤› olmayan gönüllülerin yer ald›¤› projelere de de¤inece¤iz
(bkz. Bölüm 1.2, Gönüllü hizmetin çeﬂitli yönleri). Dolay›s›yla bu e¤itim dosyas›, düzenledi¤iniz proje türüne uygun buldu¤unuz bölümleri seçip uyarlamak için son derece uygundur.
Dosya alt› bölüm ve üç ekten oluﬂmaktad›r
Birinci bölümde UGH kavram›, baz› sözcüklerin anlamlar› (1.1), gönüllü hizmetin çeﬂitli yönleri (1.2) ve toplumsal ve tarihsel çerçevesi
(1.3) anlat›larak, derinlemesine ele al›nmaktad›r. ‹nsanlar›n gönüllü olma nedenleri irdelenmekte (1.4) ve esin kayna¤› olabilecek baz› çal›ﬂma alanlar›ndan örnekler verilmektedir (1.5).
Bir UGH projesinin hayata geçirilmesi konusu
sonraki bölümlerde ele al›nmaktad›r.
‹kinci bölümde, projeleri hayata geçirenler ve
sorumluluklar› tan›mlanarak (2.1), proje planlamas›yla ilgili konulara de¤inilmektedir. Uluslararas› Gönüllü Hizmetin kendine özgü proje süreci gözden geçirilmektedir.Bu bölümün sonunda
paran›n nereden sa¤lanaca¤› ve nas›l idare edilece¤i üzerinde k›saca durulmaktad›r.(2.3).
Üçüncü, dördüncü ve beﬂinci bölümlerde,
UGH’nin tarihsel geliﬂimi gözden geçirilmekte
ve yap›lmas› gereken iﬂlerden söz edilmektedir.
Üçüncü bölümde öncelikle, ortak bulunmas›
(3.1), gönüllülerin kaydedilmesi (3.2) ve projede yer alan bütün kiﬂilerin haz›rlanmas› (3.3) gibi konulara de¤inilerek, gönüllülerin yola ç›k-
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madan önce nas›l bir haz›rl›k yapmalar› gerekti¤i anlat›lmaktad›r. Dördüncü bölümde, UGH s›ras›nda yerine getirilmesinde yarar olan çal›ﬂmalar ele al›nmaktad›r: iﬂe baﬂlama ve var›ﬂ
e¤itimi (4.1), gönüllülerin ve personelin motivasyonunun sa¤lanmas› (4.2), gönüllülere gerekli deste¤in verilmesi (4.3) ve anlaﬂmazl›k ç›kt›¤› takdirde bunun çözülmeye çal›ﬂ›lmas› (4.4).
Beﬂinci bölümde, bir UGH’n›n sona eriﬂinden
yeni bir ﬂeyin baﬂlang›c› olarak nas›l yararlan›labilece¤ine iliﬂkin önerilerde bulunulmaktad›r:
bu süreçte bir de¤erlendirmenin ve dökümün
yap›lmas› çok önemlidir (5.1) Bunlar›n yani s›ra
yurtd›ﬂ›nda bir gönüllü hizmetin sonras›ndaki
geliﬂmelerin izlenmesine iliﬂkin düﬂünceler üzerine de birkaç söz söylenecektir. (5.2). Bu tür
resmi olmayan ö¤renim deneyimlerinin kabul
görmesi ve belgelenmesi, çeﬂitli kurumlar›n
gündemlerinde giderek daha çok yer almaktad›r (5.3).
Alt›nc› bölümde, ço¤unlukla unutulan ya da göz
ard› edilen konulara dikkat çekilmeye çal›ﬂ›l-
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m›ﬂt›r. Genellikle bunu yapma ﬂans› olmayan
gençler için bir UGH düzenlemeye ne dersiniz
(6.1)? Uluslararas› Gönüllü Hizmet projenizi
planlarken cinsiyet etkenini göz önüne ald›n›z
m› (6.2)? Hareketlili¤in önündeki engellerin fark›nda olup, bunlarla mücadele etmeyi unutmay›n (6.3). Son olarak krizin yaln›zca baﬂkalar›n›n
karﬂ›laﬂt›¤› bir durum oldu¤unu düﬂünüyorsan›z
da buna haz›rl›kl› olman›n, en az›ndan zarar›n›n
olmayaca¤›n› unutmay›n (6.4).
Eklerde, bu konularla ilgili baﬂka kaynaklar bulabilirsiniz. Ek 1’de bu e¤itim dosyas›n›n yazarlar›n›n kulland›¤› baz› anahtar kelimelerin tan›mlar› verilmektedir. Ek 2’de çeﬂitli kuruluﬂlar
ve UGH programlar› gözden geçirilmekte ve tabii ki internet adresleri verilmektedir. Sonuncu
ama ayn› derecede önemli olan Ek 3’te, bu e¤itim dosyas› sizde bir merak uyand›rd›ysa, okuyabilece¤iniz baﬂka kaynaklar önerilmektedir.
‹lham alman›z dile¤iyle!

1
E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET

1. Uluslararas› Gönüllü Hizmet Kavram›
1.1 Sözcükler ve anlamlar›
“Gönüllülük” ya da “gönüllü hizmet”: ayni
ﬂeyler mi?
Her kavram›n ulusal ve yerel ça¤r›ﬂ›mlar›n›n
farkl› oldu¤unu bildi¤imiz için bu sözcükler
aras›nda yapt›¤›m›z ayr›ma ve bu kavramlar›n
vurguland›¤› belli baﬂl› konulara bir aç›kl›k getirmek istiyoruz.
Konuyu baﬂ›ndan ele alabilir ve ‹ngilizce’ye Latince’den geçen “voluntas” sözcü¤üne bakabiliriz. Bu sözcük özgür irade, kiﬂisel seçim ya da
tercih anlam›na gelmektedir. “Gönüllülük” kiﬂinin zaman›n›, çabas›n›, becerilerini ve iyi niyetini bir parktaki çöplerin toplanmas›, çocuklara
ev ödevlerinde yard›m edilmesi gibi çeﬂitli iﬂler
için sunma arzusunun bir ifadesidir.
Bir de “hizmet” sözcü¤üne bakal›m. Bunun ‹ngilizce karﬂ›l›¤› da Latince “servitium” sözcü¤ünden gelmektedir ve ço¤unlukla görev, iﬂ,
ödev gibi eﬂ anlaml› sözcüklerle tan›mlanmaktad›r. Bu ifadenin özünde, bir kimseye belirli
bir süre içinde bir ﬂey sa¤lama ve bunu yaparken de önceden kararlaﬂt›r›lan bir sonucu ve
bu anlaﬂmada yer alan kiﬂilerin karﬂ›l›kl› yarar›n› göz önünde tutma anlay›ﬂ› vard›r.
Demek ki, “gönüllülük” gibi “gönüllü hizmet”
de kendili¤inden olup, kiﬂinin özgür iradesine
ba¤l›d›r; kiﬂiye sa¤lad›¤› hizmet karl›¤›nda ücret ödenmez (yine de bazen giderlerin finansal olarak karﬂ›lanmas› öngörülebilir). Bunun
yan› s›ra gönüllü hizmet, belirli bir dönem
zarf›nda yap›lmas› tasarlanan bir etkinliktir.
Etkinlik, kat›lan herkesi ba¤layan kurallar ve
yönetmeliklerden oluﬂan uygun bir çerçevenin çizildi¤i ve bütün ortaklara görevlerinin
ve haklar›n›n bildirildi¤i bir anlaﬂmaya dayan›r. Gönüllü hizmet, amaçlar›n ve araçlar›n
daha resmi olarak tan›mlanmas› demektir. Bu
nedenle genellikle, gönüllü olmak isteyen insanlar›n kat›labilece¤i uzman kuruluﬂlar taraf›ndan yürütülür.
Elinizdeki e¤itim dosyas›nda “gönüllü hizmet”ten söz ediyor olaca¤›z.

1.2 Gönüllü hizmetin çeﬂitli yönleri
Co¤rafi kapsam gönüllü hizmetin belirleyici
unsurlar›ndan biridir. Çeﬂitli ülkelerden kat›l›mc›lara yer vermenin yol açt›¤› kültürleraras›
bir zorluk söz konusudur. UGH, de¤erli bir
ö¤renim deneyimi olabilece¤i gibi, iyi haz›rl›k
yap›lmad›¤› takdirde büyük bir baﬂar›s›zl›kla
da sonuçlanabilir. Bununla birlikte, bir ülkedeki çeﬂitli topluluklar›n (dini, etnik, cinsiyet,
vb.) kat›ld›¤› ulusal düzeydeki bir projenin de
kültürleraras› bir boyutu olabilir. Seyahat giderleri veya vize sorunlar›, insanlar› bazen sadece ulusal ya da bölgesel düzeyde belirli bir
amaç etraf›nda bir araya toplamaya karar vermenize neden olabilir. Bu e¤itim dosyas›, iki
ayr› Avrupa kurumu aras›ndaki iﬂbirli¤inin bir
ürünü oldu¤u için daha çok Avrupa’daki giriﬂimlerin kültürleraras› boyutuna odaklan›lmaktad›r.

Simona
Costanzo

Gönüllü hizmet projeleri, süre ve içerik bak›m›ndan büyük çeﬂitlilik gösterir. Genellikle
birkaç gün ila bir ay süren ve “çal›ﬂma kamp›”
olarak adland›r›lan k›sa vadeli projeleri süre
bak›m›ndan birinci grup olarak ay›rabiliriz.
Hatta baz› kuruluﬂlar, hafta içinde zaman bulamayan yerel gönüllüler için hafta sonlar›nda
çal›ﬂma kamp› düzenlerler. Bir ila alt› ay süren
“orta vadeli projeler”, ikinci grubu, bu süreyi
aﬂan “uzun vadeli projeler” ise üçüncü grubu
oluﬂturur.
Gönüllü hizmet projeleri, gruplara yönelik
projeler olabilir; farkl› çevrelerden gelen kiﬂiler veya küçük gruplar, daha büyük bir karma
grup halinde bir arada çal›ﬂ›rlar. Çal›ﬂma
kamplar› genellikle böyledir. Orta ve uzun vadeli projelerde ise ço¤unlukla bir ya da birkaç
gönüllü, daha uzun süreli bir iﬂe yerleﬂtirilirler.
Bu tür gönüllüler bazen “OVG” ya da “UVG”
olarak adland›r›l›rlar (s›ras›yla orta ya da uzun
süreli gönüllü.)
“E¤itim ve Gençlik için Avrupa Ortakl›¤›” çerçevesinde, a¤›rl›kl› olarak gençlere yönelik
UGH programlar› konusuna de¤inece¤iz.
“Gençli¤in” yaﬂ olarak tan›m›, bir kuruluﬂtan
ya da bir ülkeden di¤erine de¤iﬂmektedir. Genellikle en düﬂük yaﬂ s›n›r›, proje düzenleyenlerin daha küçük kat›l›mc›lara karﬂ› yasal sorumluluklar› olmas›ndan ötürü 18’dir. Üst s›n›r
ise ortaö¤renimin tamamlanmas›, meslek seçi-
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mi dönemi ve yaﬂam tarz›n›n belirlenmesi aras›ndaki geçiﬂ süreci dikkate al›narak 25 ile 30
yaﬂ aras›nda tutulmuﬂtur.

n›n arac› olarak yararlan›rlar. Gönüllü hizmet
kuruluﬂlar›n›n ve ilgili olduklar› alanlar›n bir
listesi için Ek 2’ye bak›n›z.

Gönüllü hizmet kuruluﬂlar› ilgi alanlar›na ba¤l› olarak, uzmanlaﬂmam›ﬂ ya da profesyonel
gönüllülerle çal›ﬂabilirler. Belirli bir mesleki
deneyimi olan gönüllülerle çal›ﬂan kuruluﬂlar,
uzun vadeli projelerde görevlendirilen yetiﬂkinlerle çal›ﬂmaya özen gösterirler (örne¤in,
“Birleﬂmiﬂ Milletler Gönüllüleri”). “Bar›ﬂ için
Gençlik Hareketi” veya “Uluslararas› Kültürel
Gençlik De¤iﬂimi” gibi gençlerin gönüllü hizmetine odaklanan kuruluﬂlar, genellikle belirli
mesleki becerileri olmayan kat›l›mc›lara aç›kt›rlar. Bu tür kuruluﬂlar gönüllü hizmetten,
hem bir projeye katk›da bulunman›n hem de
belirli bir alanda beceri ve deneyim kazanma-

Sonuç olarak, bu e¤itim dosyas›nda daha çok
18 yaﬂ›ndan büyük ve herhangi bir uzmanl›¤›
olmayan genç gönüllülere yönelik çeﬂitli sürelerde ve Avrupa düzeyindeki uluslararas› gönüllü hizmet projeleri üzerinde durulmaktad›r.
Gönüllüler tek tek ya da gruplar halinde görevlendirilebilirler. Bu e¤itim dosyas›nda sunulan araçlar› kendi gönüllü hizmet modelinize uyarlamak için biraz düﬂünmeniz yeterlidir.
‹mkân dahilindeki projelerin çeﬂitlili¤ine iliﬂkin daha çok fikir edinmek için Bolum 1.5’de
yer alan ‘’Çal›ﬂma alanlar›:baz› örnekler’’ baﬂl›kl› yaz›da birkaç örnek verilmiﬂtir.

Gönüllü hizmetin çeﬂitli yönleri

Süre

Co¤rafi Boyut
Uluslararas›

Orta
Uzun

K›sa

Ulusal

Avrupa

Yaﬂ

Gönüllü türü

Her yaﬂ grubu
Görevlendirme türü

Uzmanlaﬂmam›ﬂ
Grup halinde
Uzmanlaﬂm›ﬂ
bireysel
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1.3. Uluslararas› Gönüllü
Hizmetin Geliﬂimi
Uluslararas› Gönüllü Hizmet programlar›n›, içinde bulunduklar› koﬂullardan ba¤›ms›z olarak de¤erlendiremeyiz. Genellikle uzun bir tarihsel
geçmiﬂi olan bu programlar, (genç) insanlar›n ve
genelde toplumun ihtiyaçlar›na verilen bir yan›tt›r. Bu nedenle, UGH programlar›n›n tarihsel geliﬂimini ve bu tür programlarla sosyal refah düzeni aras›ndaki iliﬂkiyi k›saca de¤erlendirece¤iz

1.3.1 Biraz Tarih
Baﬂlang›ç
Esne, Fransa, 1920: çeﬂitli Avrupa ülkelerinden
bir grup genç, Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda
y›k›lan evlerin bir bölümünün yeniden inﬂas›na
yard›m etmek üzere bir araya geldiler. Bu ilk
uluslararas› gönüllü çal›ﬂma kamp› giriﬂimini,
‹sviçreli bar›ﬂsever Pierre Cérésole baﬂlatm›ﬂt›.
Cérésole, uluslararas› bir ekibin yard›ma ihtiyac› olan insanlara yard›m giriﬂiminin, savaﬂ›n açt›¤› derin yaralar› sarman›n ve bar›ﬂa ve anlay›ﬂa katk›da bulunman›n bir yolu oldu¤una
inanmaktayd›.
Bu çal›ﬂma kamp›, özel kuruluﬂlar›n uluslararas› gönüllü gençlik hizmet programlar›n› baﬂlatt›klar› bir dönemin de baﬂlang›c› oldu. Bu programlar hem kad›nlara hem de erkeklere aç›kt›.
Yüzde yüz gönüllü kat›l›ma dayanan söz konusu programlar iﬂbirli¤i içinde yürütülmüﬂ, kat›l›mc›lar aç›s›ndan kiﬂisel geliﬂim gibi pek çok
ﬂey sa¤lam›ﬂt›r. Ayn› dönemde ço¤u Avrupa hükümeti, genç erkeklere yönelik zorunlu hizmet
programlar›n› geliﬂtirmeye çal›ﬂt›. Bunun ard›ndaki neden, Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra
imzalanan bar›ﬂ antlaﬂmalar›yla birlikte zorunlu
askerlik hizmetinin yasaklanm›ﬂ olmas› ancak
hükümetlerin genç erkek nüfusunu hâlâ ulusal
de¤erlere göre “e¤itmek” ve ayn› zamanda ulusal kimliklerini pekiﬂtirmek istemeleriydi. Ne
var ki, hiçbir Avrupa ülkesi uluslararas› bask›dan ötürü böyle bir program› uygulamaya geçiremedi.
Resmi ve özel giriﬂimler aras›ndaki gerilimin yani s›ra zorunlu ve gönüllü hizmet aras›nda yaﬂanan gerilim de gençlik hizmet programlar›n›n
baﬂlang›c›ndan günümüze de¤in belirleyici unsuru olmuﬂtur.

1920’den 1945’e: askeri çat›ﬂma
ba¤lam›nda gençlik hizmet programlar›
Birinci Dünya Savaﬂ›’yla geçen dört korkunç y›l
Avrupa’y› y›k›nt›lar, insan›n› da umutsuzluk içinde b›rakm›ﬂt›. Çeﬂitli ülkelerden gençlerin toplum yarar›na çal›ﬂmak üzere bir araya gelmesinin, ulusal s›n›rlar› aﬂan ba¤lar›n ve dostluklar›n
kurulmas›na olanak tan›yaca¤›na inanan kimseler vard›. Böylelikle gelecekteki anlaﬂmazl›klara
bir set çekilebilirdi. Bu düﬂünceden hareketle
çeﬂitli kuruluﬂlar (büyük bir ço¤unlu¤u din esas›na dayan›yordu), Uluslararas› Gönüllü Hizmet
programlar›n› baﬂlatt›lar. Bu kuruluﬂlardan üçü
bugün hâlâ varl›klar›n› sürdürmektedir: Uluslararas› Yurttaﬂl›k Hizmeti (Service Civil International), Bar›ﬂ için Gençlik Hareketi (Youth Action
for Peace) ve Uluslararas› Uzlaﬂma Birli¤i (International Reconciliation Union - Internationaler
Versöhnungsbund).

Peter
Hofmann

Bu üç kuruluﬂ amaçlar›ndan çok ilkeleri bak›m›ndan kendi dönemleri için hayli radikaldiler.
Etkinliklerine hem kad›nlar (kad›nlar›n, temel
haklar› için hâlâ mücadele ettikleri bir dönemde) hem de erkekler kat›labiliyordu. Çal›ﬂma
kamplar›nda her türlü askeri talimden uzak duruluyordu. Gençlerin bu çal›ﬂmalara gönüllü kat›l›m› ilkesine yürekten inan›yorlard›. Bu ilkeler
bugün de geçerlili¤ini korumaktad›r.
Bununla birlikte, 1929 krizinden sonraki büyük
iktisadi durgunluktan ötürü otuzlu y›llar›n baﬂ›nda ulusal hükümetler, gençlik hizmet programlar›n›n (genç) iﬂsizli¤e bir çare olabilece¤i düﬂüncesiyle avundular. O dönemin bu türdeki bir
resmi gençlik hizmet program›na en iyi örnek,
Freiwillige Arbeitsdienst (Gönüllü ‹ﬂ Hizmeti)
idi. 1931 y›l›nda Almanya’da baﬂlat›lan bu program, 25 yaﬂ›n alt›ndaki iﬂsiz gençlerin a¤›rl›kl›
olarak gençlik ve sosyal hizmet alanlar›nda yirmi haftaya kadar gönüllü hizmette bulunmalar›na olanak sa¤l›yordu. Bu program k›sa sürede
geniﬂletildi; hükümet ise giderek daha çok içinde yer ald› ve daha kat› kurallar ve yönetmelikler uygulad›. Ulusal Sosyalist Parti iktidara gelir
gelmez bütün gençler için zorunlu Reichsarbeitsdienst’i (‘’Reich’’ Is Hizmeti) yürürlü¤e koydu.
Çal›ﬂman›n içeri¤i savaﬂ›n yol açt›¤› ihtiyaçlara
ba¤l› olarak s›k s›k de¤iﬂti.
1945 sonras›: sivil toplumun yavaﬂ yavaﬂ güç
kazanmas›
1945 y›l›n›n ortam› muhtaç insanlar, yeniden inﬂa zorunlulu¤u ve uluslar aras›nda yeni köprülere duyulan ihtiyaç ve benzeri sorunlar bak›m›ndan yirmi yedi y›l önceki durumdan çok farkl›
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de¤ildi. Tek fark, sivil toplumun geçmiﬂ deneyimlerinden ders ç›karabilmiﬂ ve bu sayede çok
say›da UGH program›n› daha h›zl› bir ﬂekilde
baﬂlatabilmiﬂ olmas›yd›. Savaﬂ›n hemen ertesindeki programlar›n ço¤u yeniden inﬂa konusuna
odaklanm›ﬂt› ancak, pek çok kuruluﬂ 1950’li y›llar›n ikinci yar›s›na do¤ru yeni çal›ﬂma alanlar›
aramaya koyuldu. K›sa süre içinde sosyal bak›m
sektöründe -hastaneler, huzur evleri, çocuk ve
gençlik merkezleri vb.- yard›ma büyük bir talep
oldu¤u anlaﬂ›ld›. Sonraki y›llarda,1968’deki ö¤renci protestolar› ve gösterileriyle birlikte gönüllü hizmet veren STK’lar›n ço¤unda siyasal bir
profil oluﬂturmaya yönelik güçlü bir hareket oldu. Çal›ﬂma kamplar›nda konferanslar verilmeye
ve tart›ﬂmalar yap›lmaya baﬂland›; nükleer güç
karﬂ›t› hareketlerle ya da bar›ﬂ giriﬂimleriyle iﬂbirli¤i yap›ld›.

Devletleri aras›ndaki) göz önünde bulundurarak askerlik hizmetini yeniden uygulamaya
koymuﬂlard›. Askerlik hizmetini protesto eden
genç gruplarla karﬂ› karﬂ›ya kalan pek çok bat›
Avrupa yönetimi, toplumun yarar› için alternatif
bir “sivil hizmet” düﬂüncesini geliﬂtirdi. Ne var
ki, ço¤u ülkede topluma hizmet daha güç koﬂullar alt›nda yap›lmaktayd›; daha uzun süreliydi, daha çok mesai gerektiriyordu ve daha az
mali destek sa¤lan›yordu. Savaﬂ sonras›n›n ilk
kuﬂa¤›yla birlikte (1968’den sonra) “vicdani redciler” in say›s›nda öyle büyük bir art›ﬂ oldu ki
sosyal bak›m sektörü zamanla onlara ba¤›ml›
hale geldi. Bu nedenle zorunlu askerlik hizmetine bir son vermeye ve profesyonel bir ordu
kurmaya iliﬂkin sorunlar ortaya ç›kt› (bkz. Bölüm 1.3.2. Mevcut tart›ﬂmalar).
Uluslarüstü kurum ve kuruluﬂlar›n rolü

Ço¤u Avrupa ülkesi birkaç y›l boyunca yeniden
inﬂa konusuna e¤ildikten sonra zorunlu askerlik hizmetine iliﬂkin tart›ﬂma tekrar gündeme
geldi. 1955 y›l›na gelindi¤inde Avrupa ülkelerinin ço¤u, özellikle de giderek ﬂiddetlenen so¤uk savaﬂ› (Sovyetler Birli¤i ve Amerika Birleﬂik

E¤itim için Öneriler
Yurtd›ﬂ›nda uzun süreli bir gönüllü hizmet
için haz›rlanan gönüllülerin küçük bir tarih
araﬂt›rmas› yapmalar› son derece yararl›
olur. Kendilerinden aﬂa¤›daki sorularla ilgili
olarak bilgi toplamalar› istenebilir :
- Ülkenizde gençlere yönelik ne tür gönüllü
hizmet programlar› var?
- Bu programlar ne zamandan beri yürütülmektedir ?
- Bu programlar› kim ve neden baﬂlatt›?
- Geçmiﬂte yürütülen ancak bugün durdurulmuﬂ olan ne tür programlar vard›r?
- Bu programlar neden durduruldu?
- Devletin UGH ile ilgili olarak geçmiﬂteki rolü neydi? Bu rolü bugün nas›l tan›mlars›n›z?
Gönüllüler bir hafta sonunda haz›rl›k çal›ﬂmas› yapmak üzere bir kez daha topland›klar›nda bulgular›n› özet halinde bir postere
kaydederek (ya da baﬂka yarat›c› yollardan
yararlanarak) gelmelidirler. Bulgular›n› grup
içinde karﬂ›l›kl› olarak de¤erlendirmeli ve ﬂaﬂ›rt›c› ya da ilginç bulduklar› noktalar› tart›ﬂmal›d›rlar.
Bu çal›ﬂma sayesinde gönüllüler, bu tür programlar›n geniﬂ bir siyasal ba¤lamdaki rolünün fark›na varabilirler. Bu fark›ndal›k, gönüllünün yurtd›ﬂ›ndayken kültürleraras› bir
duyarl›k geliﬂtirmesine katk›da bulunabilir.
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Unesco, UGH alan›nda etkin bir rol oynayan ilk
uluslarüstu kurum oldu. 1948 y›l›nda Unesco,
Uluslararas› Gönüllü Hizmet Koordinasyon Kurulu’nu (CCIVS) kurdu. CCIVS baﬂ›ndan itibaren
bu alandaki bütün STK’lar için bir ﬂemsiye kuruluﬂ iﬂlevini gördü. Üye kuruluﬂlar aras›nda deneyimlerin paylaﬂ›lmas›n›, UGH programlar›
için daha iyi koﬂullar›n sa¤lanmas› yönünde resmi düzeyde görüﬂmelerin yap›lmas›n› ve bu
olanaklara iliﬂkin bilginin sa¤lanmas›n› amaçlamaktad›r.
Baﬂl›ca iki Avrupa kurumu olan Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu, 1990’l› y›llarda bu
alanda etkinlik göstermeye baﬂlad›lar. Avrupa
Konseyi’nin buradaki as›l amac› üyesi olan ülkelere, genç gönüllülerin hareketlili¤i için daha
elveriﬂli (yasal) koﬂullar› sa¤lamalar› ve hareketlili¤in önündeki engelleri kald›rmalar› için
bask› yapmakt›r. 2000 y›l›n›n Mart ay›nda Avrupa Konseyi, bu alandaki minimum kalite standartlar›n›n saptand›¤› (bkz. www.coe.int)
Gençler için Ülkeler Aﬂ›r› Uzun Vadeli Gönüllü
Hizmetin Geliﬂtirilmesine Yönelik Avrupa Konvansiyonu’nu onaylad›.
Avrupa Komisyonu, 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan
beri “Avrupa için Gençlik” program› çerçevesinde gençlere yönelik Uluslararas› Gönüllü
Hizmet projelerine fon sa¤lamaktad›r. 1996 y›l›nda Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerdeki gençler
için (18 ila 25 yaﬂ) öncelikle uzun vadeli gönüllü hizmet projelerine finansal destek sa¤layan
“Avrupa Gönüllü Hizmeti” (EVS) program›n›
baﬂlatt›. 2000 y›l›ndan bu yana aday ülkelerde
de gönüllülük f›rsatlar› sunmaktad›r (ayr›ca
bkz. Bölüm 2.3.2, Fon sa¤layanlar ve fon bulma
olanaklar›).
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Son olarak, bu alandaki uluslararas› STK’ler aras›nda en büyük kuruluﬂ olan “Gönüllü Hizmet
Kuruluﬂlar› Derne¤i”nden söz edilmelidir; söz
konusu dernek bir anlamda bir semsiye kuruluﬂtur. 1989 y›l›nda belli baﬂl› birkaç Uluslararas›
Gönüllü Hizmet STK’s›, uluslararas› gönüllü hizmetin önünde duran ulusal ve uluslararas› düzeylerdeki engellere iﬂaret edilip tan›mlanmas›
ve bu engellerin ortadan kald›r›lmas› do¤rultusunda iﬂbirli¤i yap›lmas› için bir “yönetim kurulu” kurdu. Sözü edilen bütün bu kuruluﬂlara iliﬂkin bilgiyi Ek 2’de bulabilirsiniz.

1.3.2. Mevcut tart›ﬂmalar
Günümüzde Bat› Avrupa ülkelerinde gönüllü
hizmet konusunda baﬂl›ca iki siyasal tart›ﬂma
vard›r. Bir yanda, genellikle devletler taraf›ndan
sa¤lanan sosyal refah›n temininde gönüllülerin
rolü hakk›nda bir tart›ﬂma yürütülmektedir. Di¤er yanda ise gönüllü hizmetle emek piyasas›
aras›ndaki hassas iliﬂki tart›ﬂ›lmaktad›r. Uluslararas› Gönüllü Hizmet alan›nda etkin olan temsilcilerin, e¤itim dosyas›n›n s›n›rlar› içinde bu siyasal tart›ﬂmalar›n ve olas› etkilerinin bilincinde
olmalar›n› sa¤lamay› hedefliyoruz.

minde” hükümet, gönüllülük gelene¤ini istismar etmiﬂ ve sosyal refah düzeninde ciddi bir
k›s›tlamaya gitmiﬂti. Günümüzde gönüllü programlar›n›n ve kuruluﬂlar›n›n büyük katk›s› kadar, bunlar›n gönüllüler aç›s›ndan e¤itsel de¤eri de devlet taraf›ndan kabul edilmektedir.
Hatta 2000 y›l›nda ulusal düzeyde, Milenyum
Gönüllüleri (www.millenniumvolunteers.gov.
uk) adi verilen büyük çapl› bir gönüllü toplumsal hizmet program› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Baﬂka ülkelerde de, her ne kadar iﬂçi sendikalar› gönüllü
iﬂin ücretli iﬂin yerini ald›¤›n› iddia etseler de,
benzer resmi toplumsal hizmet programlar› geliﬂtirilmektedir. Bu ise bizi sonraki tart›ﬂma konusuna getirmektedir.
Gönüllü iﬂ ve emek piyasas› aras›ndaki
hassas iliﬂki
Gerçekten de, gençlerin emek piyasas›na kat›lmalar›n› destekleyen tasar›larla, gönüllü hizmet
programlar› aras›nda genellikle s›k› bir rekabet
vard›r. Gönüllü hizmet programlar› ço¤unlukla
resmen tan›nmamaktad›r; “gönüllüler” in hemen
hemen hiçbir ülkede yasalar çerçevesinde tan›mlanmamas› ise -ya çal›ﬂ›rs›n›z ya da ö¤rencisinizdir- bir tak›m s›k›nt›lara neden olmaktad›r. Bunun bir sonucu olarak gönüllülerin konumu çok

Sosyal refah›n sa¤lanmas›nda
gönüllülerin rolü
Zorunlu askerlik hizmetinin kald›r›lmas›yla birlikte pek çok ülke (‹ngiltere, Fransa ve Belçika
vb.), geçmiﬂte çok say›daki “vicdani redcinin”
toplumsal refah düzenine sa¤lam›ﬂ oldu¤u katk›y› karﬂ›lamak ve telafi etmek gibi zorlu bir
meseleyle karﬂ› karﬂ›ya kald›. Bu tart›ﬂman›n
oda¤›nda, sosyal refah düzenindeki insan kayna¤› aç›¤›n› ele almak üzere, gençlere yönelik
resmi toplumsal hizmet programlar›n›n -gönüllü
ya da zorunlu- baﬂlat›lmas› konusu vard›r. Gönüllü hizmet programlar›, her ne kadar düzenleyicileri taraf›ndan amaçlanan bu olmasa da, sosyal refah düzeninin iﬂleyiﬂine katk›da bulunur.
Bütün gönüllülerin katk›lar›n› toplayarak bunu
ekonomik bir de¤ere çevirdi¤iniz takdirde çok
büyük bir rakamla karﬂ›laﬂ›rs›n›z. Devletler büyük ölçüde, gönüllülerin sosyal refah düzenine
getirdikleri katk›ya ba¤›ml›d›rlar. Siyasal tart›ﬂmalar sosyal refah düzeni için gerekli olan insan
kayna¤›n›n tümüyle finanse edilmesi konusunda yeterince istekli olunmad›¤›n› göstermektedir. Bundan dolay› hükümetler zaman›n›, enerjisini ve olanaklar›n› toplum yarar›na seferber
edecek olan “etkin vatandaﬂlara” gereksinim
duyduklar›n›n fark›ndad›r.

Üzerinde düﬂünülmesi
gereken sorular
Gençlere yönelik -ulusal ya da uluslararas›gönüllü hizmet programlar›n› düzenleyen
herkes bu meselelerin fark›nda olmal›d›r.
‹çinde bulundu¤unuz siyasal ortam› anlamak
için aﬂa¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›ﬂ›n:
- Gönüllülerinizin ücretli iﬂleri alma olana¤›
var m›d›r? Ev sahibi kuruluﬂlar›n›zla bu konuda yaz›l› anlaﬂmalar yapt›n›z m›?
- Gönüllülerin ve yaln›zca ücretli personelin
sa¤layabilecekleri aras›ndaki s›n›r› nas›l çiziyorsunuz?
- Program›n›zda gönüllülere mesleki niteliklerin kazand›r›lmas›n› amaçlan›yor musunuz? Öyleyse bu konuda gönüllülerinizin geliﬂimini nas›l izliyorsunuz?
- Gönüllü hizmet, gençlerin emek piyasas›na kat›lmalar›n› desteklemenin bir yolu
mudur?
- Devletlerin özel gönüllü hizmet programlar› karﬂ›s›ndaki rolü nedir?
- Genelde gönüllü hizmetle ya da Uluslararas› Gönüllü Hizmet ile ilgili kanunlar var
m›d›r?

‹ngiltere buna iyi bir örnektir. “Thatcher döne-

13

1
E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET

Luis Amorim
Tony
Geudens

1.4 Uluslararas› Gönüllü
Hizmetin Nedenleri

Tav›r al›n ve harekete geçin:
- Ülkenizde zorunlu askerlik hizmetini kald›rmaya yönelik planlar hakk›ndaki mevcut
tart›ﬂmayla ilgili bilgi toplay›n.
- Mevcut tart›ﬂmada kendi deneyimlerinizi
yans›tan bir tavr›n›z olsun. Kuruluﬂunuzdaki
gönüllülerle ve personel üyesi iﬂ arkadaﬂlar›n›zla bu konu hakk›nda konuﬂun.
- Kimlerin siyasal düzeyde bir ç›kar› oldu¤unu ve bu tart›ﬂmadaki konumlar›n› araﬂt›r›n.
- Daha geniﬂ bir alandaki di¤er kuruluﬂlarla
görüﬂün: gönüllü hizmet programlar› düzenleyen di¤er STK’lar, vicdani redciler ad›na
resmi düzeyde görüﬂmeler yürüten kuruluﬂlar, sosyal refah› temin edenler, vb.
- Küçük a¤lar oluﬂturun; bu a¤lar UGH ya da
genelde gönüllü iﬂ ile ilgili yasa tasar›lar› düzenlenirken hükümette kulis faaliyetinde
bulunman›za yard›mc› olabilir.

belirsizdir (örne¤in vergiler ya da sosyal güvenlik aç›s›ndan). Çeﬂitli kuruluﬂlar ve ülkeler, gönüllülerin statüsüyle ilgili yasalar›n ç›kmas› için
bask› yapmaktad›rlar. Örne¤in Almanya, Freiwillige Soziale Jahr (Gönüllü Sosyal Y›l) ya da Avrupa Gönüllü Hizmet programlar›ndan birine kat›lan gönüllülere yasal bir statü tan›maktad›r.

‹dealist misiniz, pragmatist mi?
Çeﬂitli kiﬂiler ve kuruluﬂlar, Uluslararas› Gönüllü Hizmetin genelde topluma ve özelde gönüllülere sa¤lad›¤› yararlar konusunda birbirinden
farkl› görüﬂlere sahiptir. Baz› kuruluﬂlar
UGH’yi hoﬂgörüyü, kültürleraras› e¤itimi, toplumsal ve kültürel ilerlemeyi ve yerel topluluklar›n genel geliﬂimini pekiﬂtirmenin bir yolu
olarak görür; baz›lar› ise zor koﬂullar alt›nda
yetiﬂmiﬂ gençler için UGH’nin, kiﬂisel kapasitenin att›r›lmas›nda, yeni becerilerin edinilmesinde ve hatta kimi durumda topluma entegrasyonun yeniden sa¤lanmas›nda büyük bir f›rsat
oldu¤u görüﬂündedir.
Kuruluﬂunuzun insan ve mali kaynaklar›n› UGH’
ye yat›rma gerekçesini bilmeniz, gerek do¤rudan
bütün çal›ﬂman›z› ilgilendirdi¤i için gerekse de
ciddi bir varl›k nedeni olmayan bir projenin baﬂar›s› kolay de¤erlendirilemeyece¤i için önemlidir. Bu nedenle sizi aﬂa¤›daki anketi yan›tlamaya
ça¤›r›yoruz.

Anket: Bunu neden yap›yorsunuz?
“Kat›lm›yorum” (solda) ve “Kat›l›yorum” (sa¤da) aras›ndaki kesintisiz çizgide
yer alan bir daireyi iflaretleyiniz.
kat›lm›yorum

C-E Spektrumu

kat›l›yorum

Gönüllü hizmet, sözcü¤ün de ifade etti¤i gibi, yard›ma ihtiyac› olanlara hizmettir. O 1 – O 2 – O 3 – O 4 – O 5
Gönüllü hizmette bulunmak eksikliklere iﬂaret ederek (sosyal bak›m, yard›ma ihti- O 1 – O 2 – O 3 – O 4 – O 5
yac› olan topluluklara yard›m, vb.), toplum hakk›nda siyasal bir görüﬂ bildirmektir.
Gönüllü hizmet, daha iyi bir iﬂ bulmak için iyi bir haz›rl›kt›r.

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

Gönüllü hizmet, fedakâr bir yaﬂam felsefesidir.

O 1 – O 2– O 3 – O 4 – O 5

Özgeçmiﬂinizde gönüllü hizmet projelerinin varl›¤› olumlu bir etki yarat›r.

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

Y-G Spektrumu

kat›lm›yorum

Gönüllüler, bir proje için harekete geçirilen ek iﬂ gücüdür.

O1–O2–O3–O4–O5

Gönüllülerin hizmetleri s›ras›nda yeni bir ﬂeyler ö¤renmeleri önemlidir.
Gönüllüler, gönüllü hizmetin en önemli aktörleridir.

O5 – O4 – O3 – O2 – O1
O5 – O4 – O3 – O2 – O1

Gönüllü olduklar› halde iyi ve verimli bir çal›ﬂma yapma gere¤i duyarlar.

O1–O2–O3–O4–O5

Gönüllü hizmet, gönüllüyü zenginleﬂtiren bir deneyim olmal›d›r.

O5 – O4 – O3 – O2 – O1

kat›l›yorum

Toplam say›:
‹ﬂaretledi¤iniz dairelere karﬂ›l›k gelen rakamlar› toplay›n. E¤er puan›n›z 40’›n üstünde ise, daha çok
“idealist” bir kiﬂisiniz; 20’nin alt›nda ise, “pragmatist” olabilirsiniz. Aﬂa¤›da bu tabloyla ilgili daha çok bilgi bulabilirsiniz.
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Aﬂa¤›daki tablolarda bu farkl› yönlerin uç
noktalar› resmedilmektedir. Ço¤u kuruluﬂ iki
karﬂ›t ucun bir bileﬂimini temsil eder. Kuruluﬂunuzu bir s›navdan geçirebilir ve insanlar›n
bunu yapma nedenlerini alg›lay›ﬂlar›nda bir
benzerlik olup olmad›¤›n› ölçebilirsiniz.

Kiﬂisel Geliﬂime karﬂ› Kuruluﬂun Yarar›
Spektrumu

Kiﬂisel geliﬂim

Kuruluﬂun yarar›

Pragmatik

İdealist

‹stihdam Olana¤›na karﬂ› Yurttaﬂl›k Spektrumu
‹dealistler
‹stihdam olana¤›

Yurttaﬂl›k

Pragmatist

İdealist

‹dealistler
Bu kuruluﬂlar, Uluslararas› Gönüllü Hizmet’i
yürütme nedeni olarak vatandaﬂl›¤›n üstünde
dururlar. Bu anlamdaki bir yurttaﬂl›ktan, kiﬂinin topluma etkin kat›l›m› ve kendisini hem
baﬂkalar›na hem de genelde toplulu¤a bir biçimde adamas› anlaﬂ›lmaktad›r. Gönüllülü¤e
iliﬂkin bilhassa fedakar bir bak›ﬂ aç›s›na sahip
olan bu kuruluﬂlara göre Uluslararas› Gönüllü
Hizmet projeleri, gençlerin boﬂ zamanlar›n›
baﬂkalar›n›n ve genelde toplumun yarar›na
ay›rmalar›na imkân verir ve böylelikle yurttaﬂl›k anlay›ﬂ›n› öne ç›kararak geliﬂtirir.
Pragmatistler
Spektrumun di¤er ucundakiler istihdam olana¤› üzerinde durmaktad›rlar. ‹stihdam olana¤›,
kiﬂinin iﬂ bulma potansiyeliyle ba¤lant›l› oldu¤u için kiﬂilerin mesleklerinde ilerlemelerine
ya da iﬂ bulmalar›na olanak sa¤layan niteliklerin ve becerilerin toplam›yla ilgilidir.
Gençlerin yaﬂamda baﬂar›l› olmak için bir iﬂe
gereksinim duyduklar› görüﬂünü göz önünde
bulunduran kuruluﬂlar Uluslararas› Gönüllü
Hizmeti’ni, gençlerin yeteneklerini bu amaç
do¤rultusunda geliﬂtirmelerinin bir yolu olarak
görürler. Gençleri Uluslararas› Gönüllü Hizmet
programlar›na al›rken toplumun yarar›ndan ziyade onlar›n yeni beceriler kazanmalar›n› ve iﬂ
bulmalar›n› kolaylaﬂt›rmay› düﬂünürler.

Bu kuruluﬂlar gönüllüleri, kendi çal›ﬂmalar›n›
gerçekleﬂtirmek ve müﬂteri gruplar›na belirli
hizmetleri sa¤lamak üzere gereken insan kayna¤› olarak görüler. Etkinliklerinin içeri¤i ve
sonuçlar› üzerinde dururlar ve gönüllülerin iﬂlerin verimli bir ﬂekilde yap›lmas›na nas›l katk›da bulunabilecekleri konusuna e¤ilirler. Bu
durumda kuruluﬂ, Uluslararas› Gönüllü Hizmet’ten do¤rudan bir yarar sa¤lamad›¤› takdirde bunu yapmay› anlams›z bulur.
Pragmatistler
Gönüllüler böyle bir durumda kuruluﬂlar›n ilgi
oda¤› olup, çal›ﬂmalar›n›n ana amac› olarak
görülürler. Bu kuruluﬂlar, gönüllü hizmetin yerel topluluk üzerindeki etkisini tümüyle kuramsal bir çaba olarak de¤erlendirdikleri için
göz ard› ederler. Bu nedenle bütün gayretlerini gönüllülerin yeni kiﬂisel deneyimlere aç›k
olmalar›na, ufuklar›n› geniﬂletmelerine, bu süreç içinde kendilerini daha iyi tan›malar›na ve
birer yetiﬂkin olmalar›na yard›m etme yönünde gösterirler.
A¤›rl›kl› olarak yurttaﬂl›¤a vurgu yapan kuruluﬂlar, Uluslararas› Gönüllü Hizmeti de daha
çok kuruluﬂa getirebilece¤i yararlar ba¤lam›nda de¤erlendirme e¤ilimindedirler. ‹stihdam
olana¤›n› yol gösterici ana ilkelerinden biri
olarak gören kuruluﬂlar ise Uluslararas› Gönüllü Hizmetin getirdi¤i kiﬂisel kazançlar üstünde
daha çok dururlar. Birbirine z›t bu kavramlar
bölünemez bir bütünü oluﬂturur ve iki uç aras›ndaki bütün konumlar olas›l›k dahilindedir.
Her kuruluﬂ uygulamada, toplumun/kuruluﬂun ve gönüllünün menfaatleri aras›ndaki
do¤ru dengeyi bulmak zorundad›r. Gönüllü
hizmetin hiçbir yönü di¤erini tümüyle d›ﬂlamaz; bu ikisinin bileﬂimi, bir projenin baﬂar›l›
olabilmesini sa¤lar. Bir gönüllünün yeni deneyimler ve beceriler edinmekten duydu¤u hoﬂnutluk, yerel toplulu¤un yarar›na olan bir projeye verimli bir katk›da bulunuyor hissini
taﬂ›mad›¤› taktirde e¤er eksik kal›r.
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1.5 Çal›ﬂma alanlar›:
baz› örnekler

Simona
Costanzo

“İnsanlara gidin; onlarla birlikte yaşayın; onları sevin; onlardan bir şeyler öğrenin. Bildikleri kadarıyla işe başlayın, sahip oldukları kadarıyla bir şeyler oluşturun ve en iyi
önderlerle birlikte çalışın. Öyle ki, iş ortaya
çıktığında insanlar, “bunu biz kendi başımıza yaptık” diyebilsinler.” (Lao Tzu, MÖ 700)
Uluslararas› Gönüllü Hizmet projeleri çok çeﬂitli çal›ﬂma alanlar›nda yürütülebilir. Bu bölümde farkl› çal›ﬂma alanlar›na iliﬂkin genel
bir fikir vermeye çal›ﬂaca¤›z. Çeﬂitli projeler
ço¤unlukla ayn› anda ancak farkl› alanlarda
yürütüldü¤ü için kendi içlerinde kolayl›kla
bölünemeyebilir.
Bununla birlikte, bütün gönüllü hizmet projelerinin temel ald›¤› baz› ortak noktalar vard›r:
farkl› kültürel birikimleri olan insanlar›n karﬂ›
karﬂ›ya gelmeleri ve bir al›ﬂveriﬂte bulunmalar›, bir arada yaﬂamalar› ve günlük sorumluluklar› paylaﬂmalar›. Bu projelerde amaçlanan,
birlikte çal›ﬂ›lan kiﬂilere ders vermekten çok,
birlikte yeni beceriler edinmek, deneyimleri
paylaﬂmak, bir arada yaﬂamak ve geliﬂmektir.
Projelere kat›lan kiﬂilerin tümü belirli bir alanda belirli bir bilgi birikimine sahip olmayabilir.
Ancak baz› deneyimli proje liderlerinin yard›m› sayesinde elbirli¤iyle ﬂaﬂ›rt›c› sonuçlar elde
edebilir. Gönüllüler etkinlikleriyle profesyonel elemanlar›n yerini almadan, onlar›n günlük çal›ﬂmalar›na ayr› bir boyut katarlar.

Esin kayna¤› olarak Raval Kültürel
Ço¤ulculuk:
SCI-Katalanya’daki “Raval Kültürel Ço¤ulculuk” projesi, Barselona kentinin yoksul
bir bölgesi olan Raval’daki çeﬂitli göçmen
topluluklar›n bir arada yaﬂamalar›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Her y›l uluslararas›
bir gönüllü ekibi, göçmen ailelerden gelen
ve boﬂ zamanlar›n› özel merkezlerde (Casals) geçiren gençlerle birlikte bir çal›ﬂma
kamp›nda çal›ﬂmaktad›r. Uluslararas› ortam, gençlerin kendi kimlikleri konusunda
bilinçlenme sürecini kolaylaﬂt›r›rken, çok
kültürlülü¤ün bir zenginlik oldu¤unu ve
kendilerinden farkl› olana sayg› duymalar›
gerekti¤ini ö¤renmelerini sa¤lar.
Yaz›n düzenlenen çal›ﬂma kamplar› aras›nda yerel gönüllülerle birlikte yürütülen bir
dizi etkinlik, iﬂin somut daha bir somut hale
gelmesini sa¤lar. Etkinlikler aras›nda Barselona’n›n çeﬂitli yerlerinde düzenlenen bir
sergi de vard›r. Bu sergide gençlerin göç konulu resimlerine yer verilmiﬂtir.
Esas düﬂünce, ailelerin ilgisini uyand›rarak,
di¤er aileler ve yerel halkla buluﬂmalar ve
tart›ﬂma ortamlar› arac›l›¤›yla “bir arada yaﬂama” sürecine onlar›n da yavaﬂ yavaﬂ kat›lmalar›n› sa¤lamakt›. Bu etkinlikler çeﬂitli
yerel kurumlarla yeni ba¤lant›lar›n kurulmas›n› da sa¤lam›ﬂt›r. Kurumlar ve STK’lar
aras›ndaki ortakl›k, tipik polis denetimi
yönteminin art›k uygun olmad›¤› kentsel
bölgelerdeki anlaﬂmazl›klarla basa ç›kman›n bir yolu olarak görülmektedir.
SCI Katalanya’yla ba¤lant› için:
sci@pangea.org http://www.pangea.org/sci

daha çok belirli bir temaya odaklanmakla birlikte (örne¤in çevresel, kültürel miras vb.)
özel ihtiyaçlar› olan kat›l›mc›lar› da kapsar
(bak›n›z Bölüm 6.1, “dezavantajl› gençlere”
yönelik gönüllü hizmet).

Toplumsal projeler
Çevreyle ilgili projeler
Toplumsal projelerde gönüllüler, birtak›m s›k›nt›lar› olan kiﬂilerle çal›ﬂ›rlar. Bu gibi projeler göçmenler, az›nl›klar, çocuklar, yaﬂl›lar ya
da dezavantajl› koﬂullarda yaﬂayan gençlerle
çal›ﬂmaya odaklanabilir. Yoksul kentsel alanlardaki çocuklar için oyun olanaklar›n›n tasarlanmas›, yaﬂl›larla yarat›c› etkinlikler bu gibi
projeler dahilinde yürütülen faaliyetlerdendir.
Projeden faydalanan kiﬂilerle birlikte birtak›m
etkinlikler düzenlerken sanattan da ço¤u zaman bir araç olarak yararlan›l›r. Di¤er projeler
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Pek çok kuruluﬂ biyotoplar›n oluﬂturulmas›,
a¤aç ekimi, nehirlerin ve denizlerin temizlenmesi veya koruma alt›ndaki bir çevrede e¤itsel
parkurlar›n çizilmesi yoluyla do¤al çevrenin korunmas›na kat›l›r. Çevresel projeler çöp azaltma
yöntemleri ve yarat›c› yeniden dönüﬂüm yollar›
üzerine de durur. Projeler kat›l›mc›lar›n, yerel
halk›n ve ziyaretçilerin çevrelerindeki do¤an›n
zenginli¤i ve onu koruma gereklili¤i konular›nda bilinçlenmelerini sa¤lar.
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Esin kayna¤› olarak Legambiente
Çevreyle ilgili gönüllü hizmette uzmanlaﬂm›ﬂ bir ‹talyan kuruluﬂu olan Legambiente,
her y›l çevre bilincini geliﬂtirme günü düzenlemektedir. Örne¤in 2001 y›l›nda
400.000 ‹talyan gönüllü, Akdeniz ve çevresindeki kirlilik art›ﬂ›yla mücadeleye ve çevre
bilincini yerleﬂtirmeye yönelik ortak bir giriﬂim çerçevesinde baz› önemli kumsallar› temizlediler. Yaklaﬂ›k 3.000 gönüllü dalg›ç da
150 noktada su alt›n› temizleme çal›ﬂmalar›na kat›ld›. Çeﬂitli yerel EVS gönüllüleri, görevlerinin bir parças› olarak bu etkinlikte
yer ald›lar. Pek çok belediye, kuruluﬂun bu
etkinli¤inden esinlenerek zaman içinde
günlük sorumluluklar› üstlenmeye baﬂlad›.
Ba¤lant› için:
legambiente.vol@tiscalinet.it
www.legambiente.com

E¤itsel projeler ve mesleki e¤itim
Her proje bir dereceye kadar e¤itsel ö¤eler
içerir. E¤itsel projelerde projeden faydalanan
belirli bir grubun üyelerinin bir beceri kazanmas› ya da belirli konularda (örne¤in, sa¤l›k,
›rkç›l›k) bilinçlenmeleri amaçlanmaktad›r.
E¤itsel projelerin özellikle geliﬂmekte olan
ülkeler aç›s›ndan önemli bir rolü vard›r. Projeler ço¤unlukla çeﬂitli ülkelerden gönüllülerin, okumayazma ve say›sal programlarda temel e¤itim veren ö¤retmenler gibi yerel
ihtiyaçlar› bilen, yerel gönüllülere verdi¤i
destekle sürdürülür. Gönüllüler taraf›ndan
kütüphaneler kurulur ya da e¤itim malzemesi üretilir. Bu e¤itsel projelerin bir bölümü
için daha uzmanlaﬂm›ﬂ bir gönüllü tipine ih-

Esin kayna¤› olarak Concordia
F›rt›na sonras› yeniden inﬂa.
Frans›z kuruluﬂu Concordia,1999 y›l›nda ç›kan bir f›rt›nan›n ortal›¤› yerle bir etmesinden sonra ulusal parklar›n temizlenmesi ve
kamusal altyap›n›n yeniden inﬂa edilmesi
için çeﬂitli projeler ve çal›ﬂma kamplar› düzenlemiﬂti. Gönüllüler, en tehlikeli ortamlar›n denetim alt›na al›nmas›ndan sonra park
yetkililerinin rehberli¤inde çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Ba¤lant› için:
concordia@wanadoo.fr
www.concordia-association.org

tiyaç duyulmakla birlikte, akran e¤itiminin
kat›l›mc› yaklaﬂ›m›na dayanan projeler de
vard›r; projeden faydalananlar›n eﬂit düzeyde
kat›l›m› sa¤lan›r (örne¤in, seramik atölyeleri,
tar›mla ilgili becerileri paylaﬂmak vb.). Bu gibi projelerin sonucu olan ürünler ek bir gelir
kayna¤› olabilir.

1

Esin kayna¤› olarak “Carlitos ile ABC”
Honduras’taki bir toplulu¤u esas alan bu
e¤itsel proje, alternatif e¤itim ve ö¤renim
yöntemleri olmamas›ndan ötürü “ludotheque”lerin (oyun kütüphanesi) kurulmas›n›
amaçlamaktad›r. Bu merkezler, Avrupal›
gönüllülerin yard›m›yla kurulmakta ve bu
kiﬂiler merkezlerin yarar›na para toplama
etkinlikleri düzenlemektedirler. Ludotheque’ler okullar›n bünyesinde kuruldu¤u gibi belediyeye ba¤l› olanlar› da vard›r. Merkezlerin etkinlikleri ve baﬂar›s›, büyük
ölçüde gönüllülerin çabalar›na ba¤l›d›r.
Ba¤lant› için:
ICYE:icye@icye.org.www.icye.org

Acil eylem, önlem ve yeniden inﬂa
Baz› kuruluﬂlar do¤al felaketlerden sonraki
müdahalede uzmanlaﬂm›ﬂlard›r. Ayni kuruluﬂlar insan›n sebebiyet verdi¤i felaketlerin
sonras›nda ortaya ç›kan durumlara müdahale
etmek üzere de çal›ﬂ›rlar. Yo¤un bir e¤itim
alan ve böyle bir durumda neler yap›lmas›
gerekti¤ini bilen yerel gönüllülerle çal›ﬂ›rlar.
K›sa süreli¤ine çeﬂitli ülkelerden gelen gönüllüler, felaketlerin önlenmesiyle ilgili bu
alandaki çal›ﬂmalara kat›l›rlar. Bunun yani s›ra uzmanlar acil yard›m›ndan sonra olay yerinde güvenlik görece sa¤land›¤›nda kimi
gönüllülere ihtiyaç duyabilirler. Söz konusu
gönüllüler bu noktada da uzmanlara yard›mc› olabilirler. Bu tür projelere örnek olarak
kuru mevsimde orman yang›nlar›n›n gözlemlenmesi, kamu binalar›n›n bir savaﬂ sonras›nda yeniden inﬂa edilmesi, do¤al felaketler
aç›s›ndan tehlike alt›ndaki bölgelerde e¤itsel
kampanyalar›n düzenlenmesi, afetzedelerin
beslenmeyle, s›hhi ve psikolojik bak›mla ilgili temel ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›na yard›m
edilmesi say›labilir.
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K›rsal geliﬂme ve yenileme
Baﬂta az geliﬂmiﬂ ülkelerdekiler olmak üzere
pek çok k›rsal topluluk, altyap› yoksunlu¤unun s›k›nt›lar›n› yaﬂamaktad›r. Gönüllüler hastal›klar›n önlenmesi için basit tuvaletlerin yap›m›nda ve temiz içme suyunun sa¤lanmas› için
kuyular›n aç›lmas›nda veya okul inﬂas›nda çal›ﬂarak bu s›k›nt›lar›n giderilmesine yard›m
ederler. K›rsal kesimlere yönelik projeler, ço¤unlukla e¤itsel ö¤eler de içermektedir. Yenileme projeleri sanayileﬂmiﬂ ülkelerde de yayg›nd›r. Bu tür projeler genellikle, y›pranm›ﬂ
kamu yap›lar›n›n yenilenmesi ya da düzeltilmesi konular›na odaklan›r. Uluslararas› gönüllü ekipleri, okul ö¤rencileriyle birlikte okul duvarlar›n› boyayabilir, hasar görmüﬂ eﬂyalar›
onarabilir ya da hep birlikte bir spor sahas› yapabilirler.

1

Esin kayna¤› olarak UNA De¤iﬂim
UNA De¤iﬂim, 1995 y›l›ndan beri Wales’de
(‹ngiltere), nüfusun azalmas›ndan ve ekonomiden kaynaklanan sorunlar›n yaﬂand›¤›
k›rsal bir bölge olan Carmarthenshire’da
100’ün üzerinde çal›ﬂma kamp› düzenlemiﬂtir. Bu projelerde, bölgenin geçmiﬂine de¤inen bilgi panolar›yla birlikte turistik bir a¤
oluﬂturmak üzere tarihi yürüyüﬂ parkurlar›
(iﬂe ulaﬂ›mda, haç s›ras›nda, hayvanlar› nakletmekte kullan›lan) aç›lmaktad›r. Bunun
pek çok yararl› sonuçlar› vard›r: kamu ulaﬂ›m›n› düzeltmek, turizmi ve yerel ekonomiyi
teﬂvik etmek, insanlar› hem yerel miras hem
de do¤al ve inﬂa edilmiﬂ çevrenin korunmas› konular›nda bilinçlendirmek.
Ba¤lant› için:
unaexchange@btinternet.com
www.unaexchange.org

Bar›ﬂ ve uzlaﬂma
Ülkeler ve kültürleraras› gönüllü hizmet projeleri sayesinde diyalogun geliﬂtirilmesi ve anlaﬂmazl›klar›n çözümlenmesi amaçlanmaktad›r. Bar›ﬂ ve uzlaﬂma konular›na e¤ilen
projeler, daha çok e¤itim ve çal›ﬂma projelerinin birleﬂmesinden oluﬂmaktad›r. Bu projeler
kapsam›nda farkl› çevrelerden insanlar, insan
haklar› ve bar›ﬂ kültürü üzerine tart›ﬂmak ya
da farkl› günlük yaﬂam deneyimlerini paylaﬂmak üzere bir araya getirilirler. ‹ﬂbirli¤i potansiyelinin bir göstergesi olarak elbirli¤iyle bir
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ﬂeyin yeniden inﬂa edildi¤i ya da yenilendi¤i
bir çal›ﬂma projesi yürütülebilir. Böyle bir projeye kat›lanlar›n bir süreli¤ine bir arada yaﬂamalar› ve günlük iﬂ da¤›l›m› deneyimini paylaﬂmalar› bile iﬂin iç yüzüne iliﬂkin önemli bir
fikir edinmelerine yetebilir.
Esin kayna¤› olarak MIFOC
Kültürleraras› Mostar Festivali
Dokuz yerel kuruluﬂ ve iki Frans›z kuruluﬂu bir
araya gelerek bu projeyi hayata geçirmiﬂtir.
Kültürleraras› bir festivalin düzenlenmesine
dayanan bu projenin üç aya¤› vard›r:
Avrupa de¤iﬂim program›, sivil toplumu desteklemek üzere yerel toplumsal eylem ve festival. Frans›z kuruluﬂlar›, Fransa’daki gönüllülerle birlikte kamuoyunu bölgedeki durum
konusunda bilgilendirmek üzere bir dizi bilinçlendirme etkinli¤i de yürütmektedirler.
Ba¤lant› için:
mostarinterculturalfestival@yahoo.com
www.kolaps.org

Kültürel miras›n korunmas›
Acil durumlarla ilgili projelerde oldu¤u gibi kültürel miras›n korunmas› konusunu ele alan projelerde de gönüllüler ço¤unlukla profesyonel
uzmanlar›n yan›nda çal›ﬂ›rlar. Uzmanlaﬂmam›ﬂ
gönüllülerin bu tür projelerde yer almas›, basit
koruma yöntemlerinin geliﬂtirilmesini teﬂvik
eder. Bu projeler, yerel halk› oldu¤u kadar kat›l›mc›lar› da kendilerini çevreleyen miras›n de¤eri ve önemi konusunda bilinçlendirir. Kültürel miras hem somut (tarihi binalar›n yenilenmesi, arkeoloji projeleri vb.) hem de somut
olmayan miras (geleneksel bilginin ve el sanatlar›n›n sonraki kuﬂaklara aktar›lmas›) ile ilgilidir.
Esin kayna¤› olarak Union Rempart
Frans›z kuruluﬂu Union Rempart, her y›l
dünyan›n dört bir yan›ndan gelen gönüllülerin yard›m›yla tarihi an›tlar› restore etmektedir. Sémignan Satosu, kültürel ve pedagojik etkinlikler ve eski bilgilerin genç
kuﬂaklara aktar›lmas› ve yerel sanatlarla,
geleneklerin korunmas› için bir ortam oluﬂturmak üzere yenilenmiﬂtir. Gönüllüler ﬂatonun çevresini temizlemiﬂler ve ﬂatonun
temellerinin restorasyonuna kat›lm›ﬂlard›r.
Ba¤lant› için:
contact@rempart.com www.rempart.com/
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2. Bir Uluslararas› Gönüllü
Hizmetin Planlanmas›
2.1 Aktörler
Bu e¤itim dosyas›nda UGH’nin baﬂl›ca üç aktörünü de¤erlendirece¤iz. “Gönüllüler”in olmad›¤› bir gönüllü hizmet do¤al olarak düﬂünülemez. Gönüllüler, yurtd›ﬂ›ndaki bir proje
hakk›nda bilgi al›rlar ve Uluslararas› Gönüllü
Hizmet projesinde çal›ﬂmak üzere “gönderen
kuruluﬂ” taraf›ndan söz konusu bölgeye gitmeleri sa¤lan›r. Gönüllüler yurt d›ﬂ›nda, gönüllü
çal›ﬂman›n yap›laca¤› ve “ev sahibi kuruluﬂ” olarak adland›rd›¤›m›z yerel bir bünye içinde a¤›rlan›rlar. K›sa ya da uzun bir sürenin sonunda
kendi ülkelerine dönen gönüllülerin, yurtd›ﬂ›nda edindikleri deneyimler do¤rultusunda bir çal›ﬂma yapmalar› beklenir.

2.1.1 Gönüllüler
Gönüllüler, UGH’nin baﬂ aktörleridir. Belirli bir
projeye özgür iradeleri, gayretleri, düﬂünceleri ve
faaliyetleriyle katk›da bulunurlar. UGH nedenlerinize ba¤l› olarak (bak›n›z Bölüm 1.4, Uluslararas› Gönüllü Hizmetin Nedenleri) gönüllüler ve
gönüllülükten, yard›ma gereksinim duyan bir
toplulu¤a yard›m etmek icin yararlanabilirsiniz.
Bununla birlikte gönüllü kiﬂi, kiﬂisel ya da mesleki geliﬂim sürecinin hedefi olarak da görülebilir.
Gönüllülerin bir UGH’ye baﬂlama motivasyonu
büyük olas›l›kla her ikisini de gerektirmektedir.
Gönüllü hizmeti düzenleyen kiﬂilerin, (Uluslararas› Gönüllü Hizmetin nedenleri baﬂl›kl› bölüm
1.4’deki anketten yararlanarak) gönüllü hizmet
f›rsat› sunma nedenleriyle, gönüllüleri harekete
geçiren nedenlerin örtüﬂüp örtüﬂmedi¤ini görmeleri önemlidir.
Demek ki, sözünü etti¤imiz gönüllüler, bir projeye katk›da bulunarak dünyay› de¤iﬂtirmek isteyen, gerçek anlamda fedakâr kiﬂiler olabilirler.
Bununla beraber söz konusu gençler, daha par-

lak bir gelecek için tramplen iﬂlevi görebilen de¤erli becerileri kazanmak üzere yurtd›ﬂ›ndaki bir
projeye kat›lmakta yarar gören gençler de olabilirler. Uluslararas› Gönüllü Hizmet, gençlik ve
sosyal hizmet görevlilerinin birlikte çal›ﬂt›klar› ve
gençlerin kendilerine olan sayg›lar›n› ve toplumsal becerilerini pekiﬂtirmek için yararland›klar›
bir araç da olabilir (bkz. Bölüm 6.1, “Dezavantajl› gençlere “ yönelik gönüllü hizmet).
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Luba
Pavlovova

Ya da siz gönüllü olabilirsiniz...

2.1.2 Gönderen kuruluﬂ
Genç bir insan UGH’ye kat›lmay› düﬂünebilir. Bu
olas›l›¤› gerçekleﬂtirmenin en kolay yolu, gencin
uluslararas› ba¤lant›lar› olan ya da bunlar› kurabilen kendi ülkesindeki bir kuruluﬂla iletiﬂime
geçmesidir (bkz. Bölüm 3.1, Projeniz için do¤ru
ortaklar›n bulunmas›). Bu yerel kuruluﬂ, gönüllülerin baﬂka bir ülkedeki ortak kuruluﬂa gönderilmesi (ve geri dönüﬂleri) için gereken bütün iﬂlemleri üstlenebilir. Bu nedenle bu yerel
oluﬂumu gönderen kuruluﬂ olarak adland›rmaktay›z.
UGH projelerinde daima etkin bir gönderen kuruluﬂ yoktur. Hatta kimi zaman etkin olsun olmas›n herhangi bir gönderen kuruluﬂtan bile söz
edilemez. Baz› UGH kuruluﬂlar› (örne¤in Birleﬂmiﬂ Milletler Gönüllüleri), bir projedeki gönüllü
kadrosu için baﬂvurular›n do¤rudan yap›lmas›n›
isterler. Bu mümkün olmakla birlikte kusursuz
bir yol de¤ildir çünkü idare, örgütlenme ve iletiﬂim gibi konularda gönderen kuruluﬂun üstlenebilece¤i bütün haz›rl›k iﬂlemlerini bizzat gönüllülerin yapmas› gerekir. UGH alan›nda deneyimsiz
oldu¤unuz takdirde bu taﬂ›yamayaca¤›n›z kadar
a¤›r bir yük olabilir. Gönderen kuruluﬂun Uluslararas› Gönüllü Hizmet projesindeki iﬂlevi ço¤unlukla hafife al›n›r ve bizzat kuruluﬂlar projenin
topyekûn baﬂar›s›na ne denli katk›da bulunabileceklerinin her zaman fark›nda olmayabilirler.
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Bir gönderen kuruluﬂun göz önünde bulundurmas› gereken
görevler
• Gönderen kuruluﬂ UGH de¤erlerini ön plana ç›karabilir. Yap›lan iﬂ ve
genç insanlara tan›nan f›rsatlar hakk›nda bilgi da¤›tabilir. Bu hem kuruluﬂ hem de genelde gönüllü sektörü ad›na iyi bir tan›t›md›r. Daha çok
say›da aday›n gönüllü projelerine ilgi duymas›n› sa¤layabilir.

2

• Gönderen kuruluﬂ, gönüllülerinin çal›ﬂacaklar› çeﬂitli ülkelerdeki ev sahibi
kuruluﬂlarla ortakl›klar kurup, bunlar› geliﬂtirmeye özen gösterebilir (bkz.
Bölüm 3.1, Projeniz için do¤ru ortaklar›n bulunmas›). Söz konusu giriﬂim,
düzenli bir iletiﬂimin kurulmas›n› ve mümkün ise toplant›lar›n ve ziyaretlerin yap›lmas›n› gerektirmektedir. Etkin ve verimli iletiﬂim kanallar› aç›lmal›d›r. Uluslararas› Gönüllü Hizmet alan›nda ortak bir çal›ﬂma kültürünün ve
anlay›ﬂ›n›n oluﬂturulmas› projelerin yarar›na olur.
• Gönderen kuruluﬂ, gönüllülerin kaydedilmesi sürecinde proje için gerekli olgunlu¤a sahip
olmayan ve projeye katk›dan çok zarar verebilecek olan kiﬂileri göndermekten kaç›nmak
için bir anlamda elek iﬂlevi görmelidir (bkz. Bölüm 3.2, Gönüllülerin seçimi ve kaydedilmesi). Gönderen kuruluﬂun bu görevi gerekti¤i gibi yerine getirebilmesi için elbette ki ev
sahibi kuruluﬂtaki koﬂullar hakk›nda yeterince bilgi toplamas› gerekmektedir.
• Gönderen kuruluﬂ, uygulamaya iliﬂkin bütün düzenlemeler konusunda (örne¤in konaklama, beslenme, iﬂin türü, çal›ﬂma saatleri, sigorta ve güvenlik, seyahat seçenekleri, ücretler, harçl›k verilip verilmemesi gibi) ev sahibi kuruluﬂ ile görüﬂmeli ve bir anlaﬂmaya
varmal›d›r. Gönderen kuruluﬂun minimum standartlar› karﬂ›lanmad›¤› takdirde kuruluﬂ,
projenin istenilen standarda gelmesini sa¤layan düzeltmeler yap›l›ncaya dek projeyi erteleme sorumlulu¤una sahiptir (bkz. Bölüm 3.1.2, Kalite standartlar›).
• Gönderen kuruluﬂ, yurtd›ﬂ›ndaki gönüllü hizmet hakk›nda gerekli bütün bilgiyi toplamal› ve bunu gönüllü adaylar›na ya da ilgili üçüncü ﬂah›slara aktarmal›d›r. Söz konusu bu
bilgi, yukar›da da de¤inildi¤i gibi do¤rudan UGH ile ilgili (konaklama, iﬂ, beslenme, vb.)
olabilece¤i gibi, gönüllülerin ihtiyaçlar› ya da istekleriyle de (tekerlekli sandalye bulma
imkân›, spor yapma ﬂans›, vb.) ilgili olabilir.
• Gönderen kuruluﬂ, gönüllülerin haz›rlanmas›ndan ve UGH’ye baﬂlama konusundaki motivasyonlar›n› ve beklentilerini araﬂt›rmaktan sorumludur. Haz›rl›k, projenin gerekleri kadar gönüllülerin ihtiyaçlar› da esas al›narak yap›lmal›d›r. Hiç haz›rl›k yap›lmamas› ya da
kötü bir haz›rl›k, büyük bir hayal k›r›kl›¤›na yol açabilir ve gönüllülerin projeyi yar›da b›rakmalar› riskini art›rabilir. Gönderen ve ev sahibi topluluklar aras›ndaki kültür fark›n›n
büyüklü¤üne ve yurt d›ﬂ›nda kalma süresinin uzunlu¤una ba¤l› olarak haz›rl›¤›n kapsam›n›n yeniden gözden geçirilmesi gerekir (bkz. Bölüm 3.3.1, Gönüllülerin haz›rlanmas›).
• Uzun vadeli gönüllü hizmet, baﬂka bir dilin konuﬂuldu¤u bir ülkede yap›ld›¤› takdirde dil
e¤itimi, bilhassa gönüllülerin görevleri yo¤un bir iletiﬂimi gerektiriyorsa uygun olur. Etkileﬂimli ve kültüre duyarl› bir dil e¤itimini sa¤lama yöntemleri için dil e¤itiminde yöntembilim konusundaki e¤itim dosyas›na baﬂvurabilirsiniz (www.training-youth.net) adresinden indirilebilir).
• Gönderen kuruluﬂ, herhangi bir sorun ç›kmas› durumunda ev sahibi kuruluﬂla gönüllü
aras›nda iliﬂki kurmakta önemli bir rol oynayabilir (örne¤in, anlaﬂmazl›klarda arabuluculuk yapmak, bkz. Bölüm 4.4, Anlaﬂmazl›k yönetimi). Ayn› ﬂekilde yeri geldi¤inde proje sahibiyle gönüllünün ailesi aras›nda bir arac› rolüne de soyunabilir (bir kriz durumunda ve dil bir sorun haline geldi¤inde, bkz. Bölüm 6.4, Kriz yönetimi). Her halükârda, acil
bir durumda gerekli olan bütün telefon numaralar›n›n ve e-posta adreslerinin bir listesini ç›karmak önemlidir.
• Gönderen kuruluﬂ, gönüllerin kaydedilmesi ve seçimi konusunda ev sahibi kuruluﬂu bilgilendirir. Gönderen kuruluﬂ, ne tür bir haz›rl›k yap›ld›¤› konusunda ev sahibi kuruluﬂu
bilgilendirmeli ve olabilecek de¤iﬂiklikleri günü gününe bildirmelidir. Gönderen kurulu-
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ﬂun gönüllü profilini (özellikle gönüllülerin baz› özel ihtiyaçlar› varsa) ve seyahat düzenlemelerine iliﬂkin ayr›nt›lar› aktarmas› önemlidir.
• Gönderen kuruluﬂ, gönüllülerin ülkelerine döndükten sonra deneyimlerini gözden geçirmelerine ve di¤er gönüllülerle bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunmalar›na olanak sa¤layan bir de¤erlendirme
semineri ya da toplant›s› düzenleyebilir (bkz. Bölüm 5.1, De¤erlendirme).

2

• Gönderen kuruluﬂ, yeni deneyimler ve beceriler kazanm›ﬂ olan gönüllülerin kendi çal›ﬂmalar›na
kat›lmalar›n› sa¤layabilir ya da UGH sonras›ndaki izleme için önerilerde bulunabilir (bkz. Bölüm
5.2, ‹zleme).
• Gönderen kuruluﬂun gönüllülerin gönderilmesi, uluslararas› ba¤lant›lar›n kurulmas›,
gönüllülerin ülkeden ayr›lmadan önceki haz›rl›klar› ve döndükten sonraki geliﬂmelerin izlenmesi için kaynak bulmas› gerekmektedir (bkz. Bölüm 2.3, Fon bulma ve bütçe yapma).
• Her projenin sonunda iki ortak kuruluﬂ aras›ndaki iﬂbirli¤i de¤erlendirilmelidir.
• K›sa ve uzun vadeli UGH’de projeye iliﬂkin bütün de¤erli bilgilerin bir proje dosyas›nda belgelenmesi önemlidir.

Gönderen kuruluﬂ, çevre kuruluﬂlar›ndan
gençlik kulüplerine, sa¤l›k kurumlar›ndan belediyelere dek çeﬂitli alanlarda çal›ﬂan ve kâr
amac› gütmeyen bir kuruluﬂ olabilir. Ayn›ﬂekilde resmi ya da sivil bir kuruluﬂ olabilir Her
yaz gönüllü çal›ﬂma f›rsatlar› sunan uluslararas› bir gönüllü hizmet kuruluﬂlar› a¤›n›n bir
parças› olabilece¤i gibi ev sahibi kuruluﬂla tesadüfen bir araya gelen ve yaln›zca bir kez gönüllü gönderen bir yerel oluﬂum olmas› da
mümkündür.
Ya da bu, sizin kuruluﬂunuz olabilir...

2.1.3. Ev sahibi kuruluﬂ
Gönüllüler di¤er ülkeye ulaﬂ›r ulaﬂmaz ev sahibi olarak adland›rd›¤›m›z kuruluﬂ kendileriyle ilgilenir. Söz konusu kuruluﬂ, kâr amac›
gütmeyen her tür çal›ﬂmada kendisine destek
vermek üzere baﬂka bir ülkeden gelen gönüllüleri a¤›rlar.
UGH süresince, gönüllünün günlük yaﬂam› ve
çal›ﬂma koﬂullar›yla ilgilenir. Bununla birlikte
projenin haz›rl›k aﬂamas›ndan itibaren etkin
bir rol almas› beklenir.

Ev sahibi kuruluﬂun göz önünde bulundurmas› gereken baz›
görevler
• Ev sahibi kuruluﬂ, gönüllülere yeni yaﬂamlar› ve iﬂleri hakk›nda -gelir
gelmez ya da belki daha önce- yeterince bilgi vermelidir. Bu sayede gönüllülerin belirsizlik karﬂ›s›nda duyduklar› endiﬂe büyük ölçüde azal›r ve
kendilerine güvenleri artar. Ayn› zamanda bu, gönüllülerin beklentilerinde daha gerçekçi olmalar›n› sa¤lar. Ev sahibi kuruluﬂun, gönüllülere yerel
halk, kalacaklar› yer, yapacaklar› iﬂ ve benzeri ﬂeyler hakk›nda pratik bilgileri içeren bir hoﬂ geldiniz dosyas› sunmas›nda fayda vard›r.
• Ev sahibi kuruluﬂ, gönüllülerin iﬂe baﬂlamas› ve var›ﬂ e¤itimi için gerekenleri yapmal›d›r (bkz. Bölüm 4.1 ‹ﬂe baﬂlama ve var›ﬂ e¤itimi). Gerekti¤i takdirde kendilerine verilen görevlerle ilgili kesintisiz bir özel e¤itimi sa¤lamak da ev
sahibi kuruluﬂtan beklenenler ars›ndad›r. Özellikle uzun süreli bir gönüllülükte, dil
e¤itimi yararl› olur.
• Gönüllülerin emniyetini ve can güvenli¤ini sa¤lama iﬂi de daha çok ev sahibi kuruluﬂun
sorumlulu¤undad›r. Bu nedenle gönüllülerin, görevlerinin gerektirdi¤i gibi bir ortamda çal›ﬂmalar›n› sa¤lamaya dikkat edin. Ev sahibi kuruluﬂ gönüllü ekibini, çal›ﬂma s›ras›nda ancak kabul edilen bir düzeyde riske maruz b›rakabilir (inﬂaat iﬂinde oldu¤u gibi). Kriz durumunu ele almak için Bölüm 6.4’de ana hatlar› verilen türde bir stratejinin
oluﬂturulmas› yararl› olabilir.
• Ev sahibi kuruluﬂ yap›lmas› gereken iﬂ ve boﬂ zaman konusunda gönüllere destek
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verir (gezi önerilerinde bulunarak, insanlarla tan›ﬂt›rarak vb.) ve ayr›ca
bunlar› denetler. Uzun vadeli gönüllü hizmet suresince s›la hasretinin
giderilmesinde veya toplumsal kaynaﬂman›n sa¤lanmas›nda gönüllüye
hizmet verecek olan bir destek eleman›n›n görevlendirilmesi iyi bir fikir olabilir (bkz. Bölüm 4.3, Gönüllülerin kesintisiz olarak desteklenmesi).
• ‹lgili bütün taraflar›n gönüllü hizmetten azami derecede yararlanmas› için
düzenli bir gözlemin ve de¤erlendirmenin yap›ld›¤› bir sistemin kurumas›
yararl› olur. Ev sahibi kuruluﬂ gönüllüleri, çal›ﬂmalar›n›, kiﬂisel yaﬂant›lar›n›
ve benzeri bir tak›m hususlar› düzenli aral›klarla de¤erlendirdi¤i takdirde
projeyi, iﬂler sarpa sarmadan de¤iﬂen koﬂullara uyarlayabilir. Gönüllülerin
destek elemanlar›ndan ve di¤er proje sorumlular›ndan elde edilen bilgiler
bu konuda iﬂe yarayabilir (bkz. Bölüm 4.2.1, Gönüllünün motivasyonu ve Bölüm 5.1, De¤erlendirme)
• Ev sahibi kuruluﬂ gönüllüler için UGH’n›n bitiminde yapt›klar› çal›ﬂman›n ve kazand›klar› becerilerin ayr›nt›l› olarak belirtildi¤i bir sertifika haz›rlayabilir. Bununla birlikte gönüllü denetleyicilerinden ya da kuruluﬂ yöneticisinden bir tavsiye mektubu
da al›nabilir. Söz konusu sertifika ya da tavsiye mektubu gönüllülerin öz güvenini
artt›raca¤› gibi hayatlar›n›n sonraki dönemlerinde de onlara yard›mc› olabilir (bkz.
Bölüm 5.3, Tan›ma ve belgeleme).
• Ev sahibi kuruluﬂ, gerçekleﬂtirmesi beklenilen çeﬂitli çal›ﬂmalar için fon sa¤lamal›d›r. Yönetim ve iletiﬂim giderleri, gönüllülerin çal›ﬂmalar› için gerekli olan donan›m, sigorta, beslenme ve konaklama ve bazen cep harçl›¤› için gereken para da
buna dahildir. Gönüllülere destek veren personelin mesaisini de bütçelendirmeyi
unutmay›n›z (bkz. Bölüm 2.3, Fon bulma ve bütçe yapma).

2

Ev sahibi kuruluﬂ uyuﬂturucuyla mücadele, çocuk
bak›m›, gençlik dan›ﬂma hizmetleri veya do¤al
koruma alanlar› gibi çeﬂitli alanlarda hizmet veren
ve kâr amac› gütmeyen bir kuruluﬂ olabilece¤i gibi resmi ya da sivil bir kuruluﬂ da olabilir. Her yaz
gönüllü çal›ﬂma f›rsatlar› sunan uluslararas› bir
gönüllü hizmet kuruluﬂlar› a¤›n›n parças› olabilece¤i gibi bir defal›¤›na çal›ﬂma kamp› düzenleyen
yerel bir oluﬂum da söz konusu olabilir (bkz. Bölüm 1.5, Çal›ﬂma alanlar›: baz› örnekler).
Ya da bu, sizin kuruluﬂunuz olabilir...

Ev sahibi kuruluﬂlar›n, UGH’de yaln›zca bir koordinasyon birimi olarak rol almas›na da zaman zaman rastlan›r. Koordinasyon biriminin
kendi bünyesinde gönüllü bir çal›ﬂmas› yoktur
ancak, gönüllüleri bu alanda iﬂbirli¤i yapt›klar›
kuruluﬂlardaki görevlere atarlar. Demek ki
böyle bir kuruluﬂ, gönüllülerin isteklerine ve
ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak farkl› türde iﬂ olanaklar› sa¤layabilir. Genellikle kendi a¤›ndaki çeﬂitli kuruluﬂlara destek verme konusunda deneyim kazanm›ﬂt›r.

Uluslararas› Gönüllü Hizmet Proje Koordinatörü
UGH’ye baﬂlayan kuruluﬂlar pek çok farkl› yap›da olabilirler. Ancak genellikle ço¤unun ortak yan›, her gönüllü hizmet projesinde koordinatör
unvan›na sahip olmamakla birlikte bu rolü üstlenen kiﬂilerin (ya da bazen tek bir kiﬂi) bulunmas›d›r. Burada proje koordinatörlerinden,
UGH’nin baﬂ aktörlerinden biri olarak söz etmekteyiz. Onlar›n olmad›¤›
bir gönüllü hizmet düﬂünülemez. Koordinatörler bir UGH’nin motorudurlar
ancak, bu kiﬂiler ço¤u zaman iﬂ arkadaﬂlar›n›n UGH hakk›ndaki düﬂüncelerinin, ortak kuruluﬂun ve gönüllülerin isteklerinin aras›nda kal›rlar. Bu
e¤itim dosyas›nda proje koordinatörünün hayat›n› kolaylaﬂt›racak baz›
unsurlara yer verilmektedir.
Proje koordinatörünün iﬂe (bkz. Bölüm 2.2, Proje devresi) ve ilgili taraflar›n yarar›na iliﬂkin net
bir görüﬂünün olmas› önemlidir (bkz. Bölüm 1.4, Uluslararas› gönüllü hizmetin nedenleri). Koordinatörün böyle bir projenin olumlu ve belki de olumsuz yanlar›na iliﬂkin gerçekçi bir görüﬂü oldu¤u takdirde, söz konusu UGH’nin art› de¤erleri konusunda baﬂkalar›n›n ikna edilmesi
de daha kolay olur. (bkz. Bölüm 3.3.2, Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar›n haz›rlanmas›). Or-
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tak bulma konusu bir koordinatörü zorlayan konulardan biridir; “Projeniz için do¤ru ortaklar›n bulunmas›” baﬂl›kl› Bölüm 3.1, bu konuda size yard›mc› olabilir. Koordinatörün iﬂ tan›m›nda, (Fon bulma ve bütçe yapma baﬂl›kl› Bölüm 2.3’de de¤inildi¤i üzere) fon bulma ve bütçe yapma konular› da
k›smen yer alabilir. Proje koordinatörü, proje yönetimi konusundaki e¤itim dosyas›nda bir projenin
nas›l oluﬂturuldu¤una ve yönetildi¤ine iliﬂkin pek çok yöntem ve fikir bulabilir (www.training-youth.net’den indirilebilir). Ev sahibi kuruluﬂtaki proje koordinatörü, ço¤unlukla gönüllüye destek verir. Bununla birlikte, Gönüllülerin kesintisiz olarak desteklenmesi baﬂl›kl› Bölüm 4.3’te ana hatlar›yla de¤indi¤imiz gibi baﬂkalarini kiﬂisel meseleler, iﬂle ilgili e¤itim ve kültürleraras› ö¤renimin teﬂvik
edilmesi ya da gönüllülerin boﬂ zamanlar› gibi konularda devreye katabilir. Ancak bütün ilgi gönüllünün üstünde toplanmamal›d›r çünkü görev alm›ﬂ olan baﬂka kiﬂiler de vard›r. Dolay›s›yla gönüllülerle birlikte ya da yanyana çal›ﬂan personelle ilgilenilmesi ve bu personelin hoﬂnut edilmesi önemlidir. Son derece kar›ﬂ›k bir konu olan personelin motivasyonu, Bölüm 4.2.2’de ele al›nmaktad›r.
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Belki de bu proje koordinatörü siz olabilirsiniz!
E¤er proje koordinatörüyseniz...
• Elinizdeki e¤itim dosyas›n› ve www.training-youth-net’de adresinde bulunan di¤er baz› e¤itim
dosyalar›n› (proje yönetimi, kültürleraras› ö¤renim, dil ö¤renme yöntemleri vb.) dikkatlice okuyun.
• Bunu daha önceden yapm›ﬂ olan kiﬂi ve kuruluﬂlara fikirlerini sorun. Tekerle¤i yeniden icat etmenin bir anlam› yoktur.
• Çevrenizde projeyi bütün boyutlar›yla düﬂünmenize yard›mc› olabilecek, fikir
al›ﬂveriﬂinde bulunabilece¤iniz ve size bilgi verebilecek kiﬂilerden oluﬂan bir
grup kurun. Daha çok kiﬂi, daha çok fikir demektir.
• Bunu kendi baﬂ›n›za yapmaya çal›ﬂmay›n. ‹ﬂ arkadaﬂlar›n›z›n ve dostlar›n›z›n da
kat›l›m›n› sa¤lay›n. ‹ﬂbirli¤i yapman›n gücünü unutmamakta yarar vard›r.
• ‹stediklerinizin gerçekleﬂmesi için zamana ihtiyac›n›z oldu¤unu unutmay›n ve
vazgeçmeyin. Sonunda buna de¤ecektir!

2.2 Proje devresi
Bir fikirden somut bir plana
Hiç beklemedi¤iniz bir anda akl›n›za pek çok
güzel fikir gelebilir. Ancak, düﬂüncelerin oluﬂmas› zaman al›r ve özellikle de somutlaﬂt›r›larak
hayata geçirilmesi çaba gerektirir. Düﬂünceler
özenle tasarlanmal› ve iyi yönlendirilmelidir.
Proje yönetimi, bir domates fidan›n›n yan›na bir
çubuk dikmek gibidir; fidan, çubuk do¤rultusunda büyür ama bir parça sa¤a ya da sola sarkabilir. ‹htiyaç duyulan ﬂeylerin analizi, “ak›ll›ca”
hedefler, düﬂünceye dayal› strateji, iyi ortakl›k,
net görev da¤›l›m›, gerçekçi bir zaman planlamas› ve dikkatli bir bütçelendirme sayesinde domatesleriniz toprakta kalmaz.
Bir projeyi yönetme süreci, proje yönetimi konusundaki e¤itim dosyas›n›n üçüncü bölümünde ad›m ad›m anlat›lmaktad›r. Bu nedenle elinizdeki e¤itim dosyas›nda UGH konusunu ele
al›rken yaln›zca belli baz› konulara e¤ilecek ve
sizden proje yönetimi konulu e¤itim dosyas›ndaki (www.training-youth.net adresinden indirilebilir) araçlardan yararlanarak, burada anlat›lanlar› tamamlaman›z› isteyece¤iz. Kuruluﬂlara
veya daha önceden benzer projeleri gerçekleﬂtirmiﬂ olan kiﬂilere dan›ﬂabilirsiniz.

Gerçek hayat...
Burada çeﬂitli yöntemlerin gerçek hayattaki
uygulamas›n› görmeniz için ELKA örne¤inin
çeﬂitli aﬂamalar›n› olabildi¤ince aç›k bir ﬂekilde ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
ELKA, Velho ad›nda küçük bir kasabadaki bir
gençlik kulübüdür. Kasaba görkemli bir da¤l›k bölgede kuruldu¤u için ELKA’n›n etkinlikleri, do¤a ve çevre korumac›l›¤›na odaklanmaktad›r. Son birkaç y›l boyunca kulüp
üyeleri, da¤ yürüyüﬂlerinde yararlanabilmek
üzere ormanda bir parkurun aç›lmas› ve korunmas› için büyük bir çaba gösterdiler.
Günün birinde kulübün etkin üyelerinden biri olan Susan’›n akl›na, parkurdan daha çok
ve daha iyi yararlanmak için bir fikir geldi:
Parkuru iﬂaret levhalar› ve dinlenme alanlar›
sayesinde “yeﬂil turistler” aç›s›ndan daha ulaﬂ›labilir k›lmay› düﬂünüyordu. Genç gruplara
yönelik etkinlikler için do¤adan ve macera
yürüyüﬂlerinden yararlanmak da iﬂin bir baﬂka yan›yd›. Kaynaklar s›n›rl› oldu¤u için Susan, bu düﬂüncelerin uygulamaya geçirilmesinde gönüllülerin en iyi çözüm yolu
olabilece¤ini düﬂündü. On dört günlük bir çal›ﬂma kamp› s›ras›nda parkur boyunca iﬂaret
levhalar› ve dinlenme alanlar› haz›rlanabilir
ve uzun vadeli iki gönüllü, gruplara ormanda
rehberlik ederek, onlarla birlikte heyecan verici etkinlikler düzenleyebilirdi.

Luba
Pavlovova
ve
Tony
Geudens
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Hiçbir düﬂünce d›ﬂ etkilerden yal›t›lm›ﬂ de¤ildir.
Proje konusunda “kamuoyunu” araﬂt›r›n. Bir
proje fikrini salt kendinizi sevindirmek için ortaya atmazs›n›z. Öneride bulundu¤unuz ﬂeyin
bir ihtiyaca karﬂ›l›k gelip gelmedi¤ini anlaman›z bu nedenle önemlidir. Bu, “ihtiyaç analizi”
olarak adland›r›l›r.
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- Komﬂular, aileler, siyasetçiler ve di¤er gençlik
kuruluﬂlar› gibi gruplardan oluﬂan yerel topluluk proje hakk›nda ne düﬂünüyor?
- Projeden yararlanmas› beklenen kiﬂilerin
(üyeleriniz, müﬂteriler, ziyaretçiler, faydalananlar vb.) düﬂünceleri nelerdir?
- Kuruluﬂunuz proje hakk›nda ne düﬂünmektedir (yönetim kurulu, personel, gönüllüler vb.)?
- Benzer projeler zaten var m›? Rekabet mi ediyor yoksa ayn› iﬂi ikinci kez mi yap›yor olacaks›n›z?
- ...?
‹htiyaç analizinin di¤er cephesi kaynak analizidir. ‹ﬂin içinde yer alan aktörlerin UGH konusunda uzlaﬂmas›, böyle bir projeyi uygulamaya
geçirmek için gereken bütün kaynaklara (pratik, insan, ekonomik) sahip oldu¤unuz anlam›na m› gelir? Proje için gerekli olan her ﬂeye sahip olup olmad›¤›n›z› ya da nerede kaynak
eklemeniz gerekti¤ini anlamak için bir kuruluﬂ
olarak güçlü ve zay›f noktalar›n›z› daha iyi analiz etmelisiniz. Uluslararas› Gönüllü Hizmetle ilgili d›ﬂ f›rsatlara ve zorluklara yak›ndan bakman›z nas›l bir yol izleyece¤inizin, f›rsatlardan en
iyi biçimde nas›l yararlanaca¤›n›z›n ve tehlikelerden nas›l kaç›naca¤›n›z›n iﬂaretlerini verir.
Gerçek hayat...
Susan, baz› üyelerle ve kulübün di¤er gençlik hizmetlileriyle bu düﬂüncesiyle ilgili olarak görüﬂtü.
‹lk tepkiler olumlu oldu¤undan bu önerisini bir yönetim kurulu toplant›s›nda sunmaya karar verdi.
Toplant›da farkl› tepkiler ald› çünkü baz›lar› ormandaki parkur boyunca iﬂaret levhalar›n›n ve
dinlenme alanlar›n›n haz›rlanmas› da dahil olmak
üzere Velho’da turizmi geliﬂtirmenin, belediye
meclisinin iﬂi oldu¤unu düﬂünüyordu.
Bu nedenle belediye meclisiyle bir toplant› düzenlendi ve çeﬂitli görüﬂler tart›ﬂ›ld›. Projenin yararl›
oldu¤unu gören belediye meclisi, çal›ﬂma kamp›n›n düzenlenmesi durumunda gerekli malzemeleri sa¤layarak ELKA’y› desteklemeyi kabul etti.
Do¤a ve macera yürüyüﬂlerinin yarar›na gelince;
Elka çevredeki yerel gençlik kuruluﬂlar›na bununla
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ilgilenip ilgilenmediklerini anlamak için bir mektup gönderdi. On iki olumlu yan›t alan ELKA, her
iki projenin de hem toplumun yarar›na olaca¤›na
hem de iyi bir isim yapmalar›n› sa¤layaca¤›na karar verdi.

Proje fikri geliﬂtirilmeli ve somut bir plan veya
strateji halini almal›d›r. Yine strateji dedi¤imiz
ﬂey, bir yere ulaﬂman›n bir yolu olmaktan ibarettir. Bu nedenle yola ç›kmadan önce hedeflerimizi belirlememiz önemlidir. Aksi takdirde,
hedeflerimizin ne oldu¤unu bilmedi¤imiz için
onlara ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤›m›zdan da emin olamay›z. Tabii ki as›l konu, bu Uluslararas› Gönüllü
Hizmet projesine neden zaman›m›z›, param›z›
ve enerjimizi ay›rd›¤›m›zd›r. Ne elde etmek istiyoruz? Hedeflerimiz ak›ll›ca m› saptanm›ﬂt›r?
Belirli, ölçülebilir, ulaﬂ›labilir, gerçekçi ve iyi zamanlanm›ﬂ hedefler midir? (proje yönetimi konusundaki e¤itim dosyas›na bak›n›z. www.training-youth.net adresinden indirilebilir).
Ço¤u zaman çeﬂitli hedeflerden oluﬂan karmaﬂ›k bir yap› söz konusudur. Kar›ﬂ›kl›ktan
kaç›nmak için bütün hedefleri aç›k seçik olarak ortaya koyman›z ve en önemli oldu¤unu
düﬂündükleriniz konusunda bir fikir birli¤ine
varman›z iyi olur. Herkesin ayn› hedeflere
ba¤l› kalmas› için bunlar› yaz›l› olarak da ifade edebilirsiniz (ya da fon baﬂvurusunda bulunurken bunlar› yazman›z gerekecektir).
Gerçek hayat...
Susan çal›ﬂma kamp›n›n amaçlar› ve iki gönüllünün atanmas› üzerine uzun uzad›ya düﬂündü çünkü bu konulara iliﬂkin görüﬂlerini birkaç kez iﬂ arkadaﬂlar›na, yönetim kuruluna, belediye meclisine
ve baﬂkalar›na sunmas› gerekmiﬂti.
Çal›ﬂma kamp›n›n baﬂl›ca amaçlar›ndan birisi, sonraki yaz aylar›nda daha çok say›da “yeﬂil turistin”
ormanda ve da¤larda yürüyüﬂe ç›kmas›n› sa¤lamakt›. Bu amaç, ne elde etmek istediklerini (daha
çok say›da yeﬂil turist) aç›k seçik olarak ortaya koymaktad›r. Daha çok turistin parkuru kullan›p kullanmad›¤› yaz sezonu baﬂlad›¤›nda kolayl›kla hesaplanabilir. Belediye meclisiyle anlaﬂt›klar› gibi
bir malzeme yard›m›n›n yap›lmas› ve yine meclis
taraf›ndan bir tan›t›m kampanyas›n›n düzenlenmesi, projeyi gerçekçi ve baﬂar›labilir k›lmaktad›r.
Hiç kuﬂkusuz bu çal›ﬂma, ELKA’n›n bir do¤a kuruluﬂu olarak iyi bir isim yapmas›n› da sa¤lar. ELKA
bu sayede belediye meclisiyle ve parkurdan yararlanacak olan di¤er gençlik kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤ini
geliﬂtirir ve Gönüllü hizmet ELKA’n›n iﬂine uluslararas› bir boyut katar.
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“Neden” sorusu esas soru olmakla birlikte buna
di¤er n-sorular›n› da ekleyebiliriz (Leswell yönteminden esinlenerek-ayr›ca proje yönetimi
konusundaki e¤itim dosyas›na bak›n›z, s. 32).
- Bu UGH’ye kimler kat›lacak (ortak kurulular,
personel, gönüllüler, destek elemanlar›, foün
sa¤layanlar, yerel yetkililer ya da baﬂkalar›)?
Neden bu kiﬂiler?
- UGH s›ras›nda ne yapacaks›n›z (çal›ﬂma,
program, boﬂ zaman etkinlikleri vb.)? Neden
özellikle bu iﬂ?
- UGH nerede gerçekleﬂtirilecek (iﬂ yeri, ko-

naklama, sat›ﬂ ürünlerinden uzakl›k vb.)? Bu
yeri seçme nedeniniz nedir?
- UGH ne zaman gerçekleﬂtirilecek (zamanlama, hangi mevsim, süresi vb.)? Neden özellikle
bu zaman diliminde?
- UGH’yi nas›l yöneteceksiniz (kullan›lan yöntemler, destekleyici bünyeler, ne tür kaynaklar
vb.)? Neden bu tarzda?
Kendinize (ve projedeki ortaklar›n›za) sorman›z gereken en önemli soru, iﬂleri neden belirli
bir biçimde yapt›¤›n›z ve niye farkl› bir biçimde
yapmay› seçmedi¤inizdir.
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Gerçek hayat...
ELKA uzun vadeli UGH için (örne¤in, do¤a ve macera yürüyüﬂleri projesini geliﬂtirirken) kimlerin davet edilece¤i ve nedenleri konusunda enine boyuna tart›ﬂ›ld›. Yurtd›ﬂ›ndan gönüllü al›nmas›na karar verildi. Neden? Projeye uluslararas› bir boyut kat›labilir ve hem gönüllülerin hem de Elka personelinin dil becerilerinden yararlanarak çeﬂitli ülkelerden macera yürüyüﬂü için gelen gruplara rehberlik yap›labilirdi. ELKA iki
gönüllü almak istedi. Neden? Böylelikle bu iki gönüllü proje üzerinde birlikte çal›ﬂabilir, birbirleriyle arkadaﬂl›k edebilir ve birbirlerinden akran deste¤i alabilirlerdi. ELKA aç›s›ndan belediye meclisinin ortak olmas› hayli önemliydi. Neden? Hem gerekti¤i gibi kabul görmek hem de yap›lan iﬂle ilgili pratik destek sa¤lamak için. Ortak kuruluﬂun seçiminde de kendilerine ayn› ﬂekilde “kim” ve “neden” sorular›n› sordular.
ELKA, uzun vadeli gönüllü hizmete karar verdi. Neden? Çünkü iki gönüllünün, orman›n sundu¤u olanaklar› ö¤renmeleri ve ilginç bir macera program›n› geliﬂtirmeleri hayli zaman alacakt›r. Bunu yavaﬂ yavaﬂ yapacaklard›r. Neden? Çünkü gönüllülerin bu alanda mutlaka uzman olmalar› gerekmemektedir. Bu nedenle macera etkinli¤i yöntemleri konusunda bir e¤itim ald›ktan sonra, bir personel üyesiyle birlikte bir
macera yürüyüﬂü düzenleyebilirler. Bir süre sonra bunu kendi baﬂlar›na yapabilirler. Zamanla ev sahibinin
dilini ö¤renecek ve bu konuda kendilerine olan güvenleri artacakt›r.
Mevsim ve orman, kuﬂkusuz gönüllü hizmetin nerede ve ne zaman gerçekleﬂtirilece¤ine iliﬂkin karar› etkileyen unsurlard›r. Gönüllüler ilkbaharda iﬂe baﬂlarlar. Neden? Böylelikle gerekli e¤itimi alabilir ve yaz geldi¤inde, ki bu tür gezilerin en yo¤un olarak yap›ld›¤› mevsimdir, genç gruplar› ormanda yönlendirebilecek kadar kendilerine güven kazanm›ﬂ olurlar. Bu, belli ki ormanda yürütülecek bir çal›ﬂma oldu¤u halde
ELKA gönüllüleri, kent merkezindeki ailelerin yan›na yerleﬂtirmeyi seçti. Neden? Gönüllülerin a¤›rland›klar› evdin çocuklar› sayesinde yerel toplulukla kaynaﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rmak için. Ayr›ca bu ﬂekilde kent
merkezindeki toplumsal etkinliklere kat›lmak (d›ﬂar› ç›kmak, sinemaya gitmek, insanlarla buluﬂmak), ormana yak›n bir yaﬂant›da oldu¤undan daha kolayd›r.
ELKA’n›n gönüllülerle birlikte nas›l bir çal›ﬂma yapmay› tasarlad›¤›na örnek olarak kendi deyiﬂleriyle “tandem yöntemi” verilebilir. Her gönüllü, haftal›k toplant› yapaca¤› bir kiﬂisel destek eleman›yla bir tak›m
oluﬂturur. Neden? Karﬂ›l›kl› güven duymalar›n› ve iﬂler çözümsüz bir noktaya gelmeden önce ihtiyaçlar, istekler, sorunlar ve benzeri konular› görüﬂmelerini sa¤lamak için.
Hiç kuﬂkusuz bu, proje öncesinde ve s›ras›ndaki düﬂünme sürecinin bir bölümünden ibarettir.

Ancak, bir UGH projesinde asla tek baﬂ›n›za
de¤ilsinizdir. Birkaç gönüllüyü a¤›rlamak istiyorsan›z, size gönüllü gönderebilecek kuruluﬂlarla ba¤lant›ya geçmeniz gerekmektedir.
Gönderen kuruluﬂ oldu¤unuz takdirde, gönüllünüz için do¤ru ev sahibi projeyi bulmak

istersiniz. Dolay›s›yla sa¤lam ve güvenilir bir
uluslararas› ortakl›k önemlidir. Projeniz için
do¤ru orta¤›n nas›l bulunaca¤› konusu “Projeniz için do¤ru ortaklar›n bulunmas›” baﬂl›kl› Bölüm 3.1’de ele al›nmaktad›r.
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Gerçek hayat...
Çal›ﬂma kamp› için zaman planlamas›
1. Ay

2
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Ev sahibi kuruluﬂ

Gönderen kuruluﬂ

‹htiyaç analizi: Bir çal›ﬂma kamp› için
gerekenleri iﬂ arkadaﬂlar›n›z, ortaklar›n›z, yerel topluluk ve yetkililer ile
görüﬂün.
Gönüllü gönderebilecek ortaklar
bulun

‹htiyaç analizi: Gençlerin yurt d›ﬂ›nda bir
çal›ﬂma kamp›na kat›lmakla ilgilenip
ilgilenmediklerini araﬂt›r›n.
Çal›ﬂma kamp›n›n ne oldu¤unu anlat›n.
‹lgi alanlar›n› ve onlar› nelerin motive
etti¤ini araﬂt›r›n

2. Ay

Çal›ﬂma kamp›n›n amaçlar›n› ve
stratejisini belirleyin
Ortaklar›n›zla bu amaçlar› ve zaman
planlamas›n› görüﬂün
Program› geliﬂtirin (iﬂ ve boﬂ zaman)
Bütün giderler için bir bütçe yap›n ve
fon baﬂvurusunda bulunun

Ev sahipli¤i yapabilecek kuruluﬂlar› bulun
ve en uygun olan›n› seçin
Amaçlar›n›z ve zaman planlamas› konular›nda ortaklar›n›zla görüﬂün
Bir bütçe yap›n ve gönüllülerinizi gönderme giderleri için fon temin edin.

3. Ay

Seçti¤iniz gönderen kuruluﬂlara
çal›ﬂma kamp›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi
ve program gönderin

Çal›ﬂma kamp› alan›na bir haz›rl›k
ziyareti yap›labilir

4. Ay

Gönderen kuruluﬂla birlikte adaylar›n kayd›

Göndermeyi düﬂündü¤ünüz gençleri
önerin ve gönüllülerin özgeçmiﬂlerini ev
sahibi kuruluﬂa iletin.

5. Ay

Uygun gönüllüleri seçin

A¤›rlamaya iliﬂkin pratik düzenlemeleri
yap›n

6. Ay

Ev sahibi projede yer alan kiﬂileri
haz›rlay›n

Kat›l›mc›lara son bilgileri gönderin (seyahat talimat› vb.)

7. Ay

Üç haftal›k bir çal›ﬂma kamp›
Projenin tan›t›m› ve al›nan sonuçlar

Gönüllülerin çal›ﬂma kamp›na gitmek
üzere yola ç›kmalar›
‹ﬂlerin gidiﬂat›n› ö¤renmek için ba¤lant›
kurun.

8. Ay

Ortak kuruluﬂlar aras›nda bir
de¤erlendirmenin yap›lmas›

Gönüllüler ülkelerine döndüklerinde birlikte bir de¤erlendirmenin yap›lmas› ve
gönderen kuruluﬂta etkin bir görev
almalar› için çeﬂitli olanaklar›n sunulmas›

9. Ay

Fon sa¤layanlara mali raporun sunulmas›

Fon sa¤layanlara mali raporun sunulmas›
Uzun vadeli gönüllü hizmet için zaman
planlamas›
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Uzun vadeli gönüllü hizmet için zaman planlamas›
Ay

1/2

Ev sahibi kuruluﬂ

Gönderen kuruluﬂ

‹htiyaç ve kaynak analizi:
‹ﬂ arkadaﬂlar›n›zla birlikte, kuruluﬂ
bünyesinde gönüllülere ihtiyaç olup
olmad›¤›n› gözden geçirin.
Kuruluﬂ bünyesindeki mevcut kaynaklar› gözden geçirin: Mali ve personel mesaisi için kaynaklar (gönüllülerin e¤itiminin yan› s›ra proje
yönetimi).
Proje hedeflerinin belirlenmesi

Kaynak analizi:
Kuruluﬂ bünyesindeki mevcut kaynaklar›
gözden geçirin:
gönüllülerin kaydedilmesi, gönüllülerin
haz›rlanmas›, uluslararas› ortaklar›n
bulunmas›
Proje hedeflerinin belirlenmesi

3

Kuruluﬂa ve gönüllülerin üstlenece¤i
görevlere iliﬂkin bütün ayr›nt›lar›
içeren iﬂ tan›mlamalar›n› yap›n.
Arad›¤›n›z türdeki bir ortak
kuruluﬂun profilinin çizilmesi

Gönüllülerin kaydedilmesi:
Gönüllüleriniz için arad›¤›n›z türde bir ev
sahibi kuruluﬂun profilinin çizilmesi.

4-5

Ortak bulmak

Ortak bulmak

6

Gönderen kuruluﬂla birlikte adaylar›n kayd›
Haz›rl›k ziyareti:
Proje gönüllüleri konusunda
anlaﬂmaya var›n.
Görevlendirme, ortaklar aras›nda
iletiﬂim, sorumluluklar, mali uzant›lar
gibi konulardaki ayr›nt›lar› içeren bir
ortakl›k anlaﬂmas› haz›rlay›n.

Göndermeyi düﬂündü¤ünüz gençleri
önerin ve gönüllülerin özgeçmiﬂlerini ev
sahibi kuruluﬂa iletin.

7

Projeye fon sa¤lamak için baﬂvuru
formlar› gönderilebilir.

Gönüllülerin haz›rlanma sürecinin
baﬂlat›lmas›

8/9

Kuruluﬂ bünyesinde projeden sorumlu ekibin haz›rlanmas›.
Gönüllünün iﬂinde baﬂlang›ç dönemi
için haz›rl›k yap›lmas›.
Gönüllülerle düzenli bir iletiﬂimin
kurulmas›

Dil dersi
Pratik meselelerin halledilmesi (sosyal
güvenlik, iﬂ ve iﬂçi bulma kurumu, vize
vb.)

10

Gönüllü gelir
‹ﬂe baﬂlama ve var›ﬂ e¤itimi

Gönüllüler ve ev sahibi kuruluﬂla düzenli
bir iletiﬂimin kurulmas›

13

Dönem ortas› de¤erlendirmesi
Kesintisiz gözlem ve destek

Dönem ortas› de¤erlendirmesine
kat›lmak
Gönüllüler ve ev sahibi kuruluﬂla düzenli
bir iletiﬂimin kurulmas›

16

Son de¤erlendirme ve eve dönüﬂ

Gönüllülerle döndüklerinde bir
toplant›n›n yap›lmas›
Al›nan sonuçlar›n izlenmesi için öneriler

17

Ortak kuruluﬂlar aras›nda bir
de¤erlendirmenin yap›lmas›

Ortak kuruluﬂlar aras›nda bir
de¤erlendirmenin yap›lmas›

18

Fon sa¤layanlara mali raporlar›n
sunulmas›

Fon sa¤layanlara mali raporlar›n sunulmas›

2
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Bir UGH’da yap›lmas› gereken temel iﬂlerden
biri de fon bulmakt›r. Öyle ki, bu iﬂ yerine getirilmedi¤i takdirde proje yar›m kalabilir. Gönüllü hizmetin ilk aﬂamalar›ndan biri bütçe yapmak ve para için baﬂvuruda bulunmakt›r çünkü
bu iﬂ çok zaman alabilir. Avrupa düzeyinde Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Avrupa Gençlik Fonu
gibi fon sa¤layan çeﬂitli kaynaklar vard›r ancak,
fon için baﬂka kaynaklara da baﬂvurabilirsiniz.

2

Para meselelerine iliﬂkin ayr›nt›lara ilerideki bölümlerde daha çok de¤inece¤iz (bak›n›z Bölüm
2.3, Fon bulma ve bütçe yapma).
UGH’nin sorunsuz olarak yürütülmesi için
projenin çeﬂitli aﬂamalar›nda nelerin yap›lmas› gerekti¤ini ve kimlerin bunu üstlenece¤ini bilmek son derece yararl› olur. Görev ve
sorumluk da¤›l›m›na iliﬂkin bir dökümün ya-

Uzun vadeli gönüllü hizmette görev da¤›l›m›

28

Görev

Sorumlu Kiﬂi

Genel koordinasyon

Susan, ev sahibi kuruluﬂun proje koordinatörü ve
Tomas, gönderen kuruluﬂun proje koordinatörü

Do¤ru gönüllülerin bulunmas›, do¤ru bilginin
sa¤lanmas› ve gönüllülerin haz›rlanmas›

Tomas (tabii ki Susan’dan gönüllü profiliyle ilgili
olarak edindi¤i bilgilere dayanarak)

Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar aras›nda proje
süresince iletiﬂimin sa¤lanmas› ve anlaﬂmalar›n
yap›lmas›

Her iki kuruluﬂta kararlar›n ve anlaﬂmalar›n
kay›tlar›n› tutan ve bunlar› projede yer alan
herkese ileten proje koordinatörleri

Yerel yetkililerle ve di¤er gençlik kuruluﬂlar›yla
iletiﬂimin kurulmas›

ELKA baﬂkan› çünkü bu daha siyasal bir görevdir.

Bir bütçenin yap›lmas› ve ev sahibi kuruluﬂ için fon
bulmak üzere baﬂvuruda bulunulmas›, mali raporlar›n verilmesi

Susan’la iﬂbirli¤i yapan ELKA muhasebecisi
Gönderen kuruluﬂ taraf›ndaki Tomas da seyahat,
yönetim, iletiﬂim ve izleme için fon sa¤lamak
üzere baﬂvuruda bulunur.

A¤›rlama haz›rl›klar›n›n ve somut bir çal›ﬂma program›n›n yap›lmas›

Susan projede yer alan herkesle iletiﬂime geçer
(ev sahipli¤i yapan aileler, iﬂ, sosyal ve dil vb.
destek elemanlar›).

E¤itim ve iﬂ deste¤inin sa¤lanmas›

Macera yürüyüﬂleri konusunda da çal›ﬂacak olan
Jason ve Susan

Dil deste¤i

Gönderen kuruluﬂ gönüllüleri yola ç›kmadan önce
h›zland›r›lm›ﬂ bir kursa gönderir. ELKA’daki üyelerden birisi çeviri ö¤rencisi olup, pratik bir dil
e¤itimi vermeyi sürdürecektir.

Toplumsal yaﬂam›n desteklenmesi (boﬂ zaman
etkinlikleri, gönüllülerin çeﬂitli insanlarla,
kuruluﬂlarla vb. tan›ﬂt›r›lmas›).

Susan’›n gönüllülerle ayn› yaﬂta olan erkek
kardeﬂi

“Ev cephesi”yle (gönüllülerin arkadaﬂlar›, aileleri,
ülkelerindeki idari iﬂlemler vb.) iletiﬂimin sa¤lanmas›

Tomas, gönderen kuruluﬂun proje koordinatörü

Bir terslik olmas› durumunda (anlaﬂmazl›k,
hastal›k, kaza, s›la hasreti, kriz vb.)

Susan al›nmas› gereken önlemleri koordine edecek ve gönderen kuruluﬂun koordinatörüyle
sürekli ba¤lant› halinde olacakt›r. Büyük bir kriz
oldu¤u takdirde baﬂkan devreye girecektir.

Projenin belgelenmesi (sonuçlar, halkla iliﬂkiler,
yerel bas›nda ç›kan yaz›lar, mali raporlar vb.)

Susan bu konuyla ilgilenir ve UGH’nin bitiminde
mali raporu haz›rlayacak olan muhasebeciyle mali
konular› görüﬂür.

De¤erlendirme (düzenli aral›klarla ve UGH’nin
ard›ndan)
Bir sertifika verilmesi

Susan gönüllülerle, kardeﬂiyle (sosyal destek) ve
Jason’la (iﬂ deste¤i) toplant›lar yapacakt›r. Gönüllüler görevlerine atand›ktan sonra gönderen ve
ev sahibi kuruluﬂlar›n proje koordinatörleri ve
gönüllüler aras›nda bir toplant› yap›lacakt›r. Bu
toplant›da projede yer alan bütün ortaklar
taraf›ndan imzalanan bir sertifika haz›rlanacakt›r.

Gönüllünün proje bittikten sonra yeniden entegrasyonun sa¤lanmas› ve izleme

Tomas, hem gönüllünün hem de gönderen kuruluﬂun edindi¤i deneyimden en iyi biçimde yararlanman›n yollar›n› düﬂünecektir.
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p›lmas›, kar›ﬂ›kl›¤› büyük ölçüde giderir ve
UGH projenizde “boﬂluklar” olmas›n› önler.
Bu e¤itim dosyas›nda Aktörler baﬂl›kl› Bölüm 2.1’de bir gönüllü hizmet projesinde yer
alan çeﬂitli aktörlerin birbirinden farkl› görevlerini ayr›nt›l› olarak zaten ele alm›ﬂt›k.
Yine de uzun vadeli ELKA gönüllü projesindeki sorumluluklara ana hatlar›yla k›saca de¤inece¤iz.

2.3. Fon Bulma ve Bütçe
Yapma
Projelerde maliyet-fayda karﬂ›laﬂt›rmas› yapma
noktas›nda bazen bir t›kan›kl›k yaﬂan›r. Bir proje koordinatörü olarak bir UGH’n›n sa¤layaca¤›
yararlar› görebilecek konumdas›n›z ancak, bu-

nun gerçekleﬂmesi için gereken kaynaklar›n da
muhtemelen çok iyi fark›ndas›n›z. Bir projeyi paran›n ateﬂledi¤i düﬂünülürse, benzin deposunu
doldurmak için bir ya da daha fazla benzin istasyonu bulmas› gereken kiﬂi sizsiniz.
Günümüzde nas›l fon baﬂvurusunda bulunaca¤›n›za iliﬂkin size öneride bulunabilecek kiﬂilerin
yan› s›ra pek çok yay›na da ulaﬂabilirsiniz. Bu
noktada dikkatinizi, fon baﬂvurusuna iliﬂkin baz›
yararl› ipuçlar› ve öneriler kadar, mali kaynaklar›n›z›n yönetimine iliﬂkin tavsiyeleri de içeren proje yönetimi (www.training-youth.net adresinden
indirebilirsiniz) konusundaki e¤itim dosyas›na
çekmek istiyoruz; bu yüzden de ilerleyen bölümlerde fonbulma ve para toplama konusundaki
bütün ayr›nt›lar yinelenmeyecektir. Bunun yerine
bütçe yaparken gerekli olan baz› temel ilkeler
üzerinde durulacak ve hem k›sa hem de uzun vadeli UGH için mevcut mali kaynaklar sunulmaya
çal›ﬂ›lacakt›r.
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Luba
Pavlovova

Bütçe yapman›n alt›n kurallar›
• Bütün mali ihtiyaçlar›n ve kaynaklar›n dikkatlice planlanmas› Uluslararas› Gönüllü Hizmet’in önemli bir parças›d›r ve ilk evrelerinden sonuna dek projenizle birlikte yürütülmelidir.
• Mali planlama, mümkün oldu¤u kadar projenin gerçek giderlerine (örne¤in bilet fiyatlar›, sigorta giderleri, iletiﬂim araçlar›, yerel ulaﬂ›m, ofis gereçleri, yemekler vb.) karﬂ›l›k gelmelidir.
• UGH gibi kâr amac› gütmeyen bir projede bütçeye dahil olan her unsur daha
sonra ç›kmal›d›r. Bununla birlikte giderleriniz gelirinizi aﬂmamal›d›r, aksi takdirde projenizde bir aç›k oluﬂur. Gelir daima gidere eﬂit olmal›d›r. Saydaml›k önemlidir; bütün ortaklar›n gelir ve gider planlamas›na iliﬂkin net bir fikrinin olmas›na özen gösterin. Bu ﬂekilde pek çok üzücü yanl›ﬂ anlamadan ve kar›ﬂ›kl›ktan kaç›nabilirsiniz.
• ‹ﬂin sonunda nelere ihtiyaç duyaca¤›n›z› iﬂin baﬂ›nda gözden geçirin (örne¤in makbuzlar, mali raporlar, bas›l› malzemenin kopyalar› vb.). Büyük bir olas›l›kla bütün giderlerinizin ve gelirinizin
göstergelerini toplaman›z gerekecektir (belki de belirli baz› biçimsel ölçütlere uyarak).
• Kuruluﬂunuzun bünyesindeki veya d›ﬂ›ndaki bütçe ve/veya proje maliyesi konular›nda deneyimli
insanlar› iﬂe dahil edin. Mali sorumluluklar› paylaﬂabilir ya da bütçe yapma ve hesaplama konular›nda deneyimli bir kiﬂiye devredebilirsiniz.
• Bunu kendi baﬂ›n›za yapmaya çal›ﬂmay›n. Projede yer alan çeﬂitli kiﬂilerden mali konularda onay
almaya çal›ﬂ›n. Bu ﬂekilde mali bir belirsizlik yaﬂamaz, baﬂ›n›za gelebilecek olas› üzüntü verici hadiselerden (kimse paran›n nereden gelip nereye gitti¤ini bilmedi¤i durumlarda hile yapmakla
suçlanmak gibi) kaç›nabilirsiniz.
• UGH süresince bütçenizi düzenli aral›klarla gözden geçirin ve ortaklar› geliﬂmeler konusunda bilgilendirin (ne kadar paran›z oldu¤u ve daha ne kadar›na gerek duyaca¤›n›z gibi konularda). Hesap dökümü, düzenli ve düzgün olarak yap›ld›¤› takdirde etkili bir yöntemdir.
• Kuruluﬂunuz aç›s›ndan bir maliyeti olan personel mesaisi tahsisini (staff-time allocation) hesaba
katmay› unutmay›n.
• Hangi giderlerin uygun olup, hangilerinin olmad›¤›n› gözden geçirin. Fon sa¤layanlar, baz› giderlere ya da baz› ortak fonlamalara (örne¤in, ayni katk›lara) karﬂ› ç›kabilirler.
• UGH projenizle ilgili baz› belirli giderleri düﬂündünüz mü: Personel e¤itimi ya da kültürleraras›
iletiﬂim gibi konularda haz›rl›k, projeyle ilgili bilgi teknolojisi, gönüllülerin haz›rlanmas› ya da dil
e¤itimi, iﬂle ilgili beceriler; projenin uygulamaya geçirilmesi nedeniyle ortaya ç›kan kira giderleri, tercüman ihtiyac› vb.

29

E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET

2.3.1 Bütçe yapma
Bütçe, UGH’nin mali aynas› gibidir. Bir yanda
yapmay› bekledi¤iniz harcamalar›n, di¤er yanda
öngördü¤ünüz gelirin tahmini bir dökümüdür.
Gerçekçi ve dengeli bir bütçenin yap›lmas›, kimi
zaman üstesinden gelinmesi zor bir sanatt›r. Bu
nedenle size bütçe yapman›n baz› alt›n kurallar›n› veriyoruz.

2

2.3.2 Fon sa¤layanlar ve fon bulma
olanaklar›
Fon araﬂt›rmas› s›ras›nda çeﬂitli düzeylerde -yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararas›pek çok kayna¤›n mevcut oldu¤u görülür. Kiﬂiler, vak›flar, kurumlar, yetkililer, ﬂirketler ve
benzeri baﬂka kurum ve kuruluﬂlar fon sa¤layabilirler. UGH projenize fon verilmesi büyük
ölçüde içinde bulundu¤unuz koﬂullara, projenin türüne ve kiﬂisel giriﬂiminize ba¤l›d›r.
1. ad›m: Kimlerin fon sa¤layabilece¤ine iliﬂkin genel bir fikir edinin.
Fon kaynaklar› konusunda bilgi edinmenin
bir yolu da benzer projelerden ya da benzer
kuruluﬂlardan esinlenmektir. Bir di¤er bilgi
kayna¤› da internettir. www.eurodesk.org
adresinde Avrupa fon programlar› hakk›nda
bilgi verilmektedir. www.fundersonline.org
adresinde dünya çap›ndaki fon kaynaklar›na iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi verilmektedir.
2. ad›m: Fon sa¤layanlar›n ölçütleri ve motivasyonlar› hakk›nda bir araﬂt›rma yap›n.
Gerek özel gerek resmi, fon sa¤layan herkesin belirli projelere para vermelerinin ard›nda belirli bir neden vard›r. E¤er fon bulmak istiyorsan›z, niye fon verdiklerini
ö¤renmeniz gerekir. Uluslararas› Gönüllü
Hizmet projeniz hem fon program›yla ayn›
çizgide olmal› hem de baﬂvurunuzda bu
vurgulanmal›d›r. Tam olarak neye (hangi
giderler uygun, hangileri de¤il) ve ne düzeyde (ortak fonlama gerekli mi ?) fon sa¤land›¤›n› ve izlemeniz gereken iﬂlemleri
(proje öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda)
ö¤renmek için öncelikle fon sa¤layan kiﬂi
ya da kuruluﬂ hakk›nda bilgi toplaman›z
son derece önemlidir. Bu ﬂekilde hem kendi zaman›n›z› ve paran›z› hem de onlar›n-
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kini boﬂa harcamam›ﬂ olursunuz.
3. ad›m: Uygun fon kaynaklar›n› seçin ve baﬂvurunuzu haz›rlay›n.
Fon için kimlerin en uygun oldu¤una karar verdi¤inizde, baﬂvurunuzu fon sa¤layanlar taraf›ndan belirlenen iﬂlemlere uygun olarak haz›rlay›n. Ayn› standart mektubu ya da baﬂvuru
formunu fon sa¤layan baﬂka kimselere göndermeyin. Baﬂvurunuzu fon sa¤layanlar›n amaçlar›na, ölçütlerine ve giderlerine uyarlay›n. Fon sa¤layan kurumda görüﬂmeniz gereken kiﬂinin kim
oldu¤unu araﬂt›r›n ve onunla düzenli olarak iletiﬂime geçin. Bütçenizi çeﬂitli bölümlere ay›rman›z ve farkl› fon kaynaklar›ndan kendi ölçütleri
do¤rultusunda belirli giderlere katk›da bulunmalar›n› istemeniz yararl› olabilir. Fon kaynaklar›n›za baﬂka yerlerden de ortak fon arad›¤›n›z›
bildirin.
4. ad›m: Baﬂvurular›n›z›n peﬂini b›rakmay›n.
Sa¤a sola bir y›¤›n ka¤›t göndermekle yetinmeyin. Fon sa¤layan kuruluﬂta ba¤lant›
kurdu¤unuz kiﬂiden baﬂvurunuzun ellerine geçip geçmedi¤ini, bir eksik olup olmad›¤›n› ö¤renin. ‹çeri¤e iliﬂkin geri besleme
ya da seçme iﬂlemine iliﬂkin bilgi almak da
isteyebilirsiniz. Seçilmedi¤iniz takdirde fon
kayna¤›yla ba¤lant›n›z› koparmay›n çünkü
gelecekte baﬂka bir proje için tekrar baﬂvurabilirsiniz. Baﬂvurunuzun onaylanmas› iﬂin
bitti¤i anlam›na gelmez. Proje süresince belirli aral›klarla (projenin süresine ba¤l› olarak) bilgi (ya da basit bir kart) göndermeniz
iyi bir halkla iliﬂkiler çal›ﬂmas›n›n iﬂaretidir.
Bu iﬂ, mali raporu ve bir teﬂekkür mektubunu da içeren son raporunuzu verinceye
kadar bitmiﬂ say›lmaz.
Dikkat! Yaln›zca para bulmaya çal›ﬂmay›n.
Gönüllüleriniz için ücretsiz konaklama veya
yemek, proje için gerekli baz› malzemeler ya
da teknik donan›m (ofis gereçleri, inﬂaat malzemeleri vb.) gibi katk›larda bulunmalar›n› da
sa¤layabilirsiniz. Sponsorluk da bir seçenektir.
Proje Yönetimi E¤itim Dosyas›’nda (www.training-youth.net adresinden indirebilirsiniz) ya
da bu e¤itim dosyas›n›n kaynakças›nda daha
çok ipucu ve öneri bulabilirsiniz.
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Avrupa Gönüllü Hizmeti
UGH’yi finansal olarak destekleyen programlar›n en önde gelenlerinden biri Avrupa Komisyonu’nun giriﬂimindeki Avrupa Gönüllü
Hizmeti’dir (AGH). AGH, Avrupa “GENÇL‹K” program› bünyesinde bir
f›rsat olup toplumsal, çevresel ve kültürel alanlarda gönüllü çal›ﬂacak
olan 18 ila 25 yaﬂlar›ndaki bütün gençlere aç›kt›r.
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Amaçlar
• Gençlerin kültürleraras› bir ö¤renim deneyimi edinmelerini sa¤lamak
• Gençlerin toplumsal ve mesleki bak›mdan topluma entegrasyonu
• Yerel topluluklar›n ve uluslararas› ortakl›klar›n geliﬂtirilmesi
Ölçütler
• Gönüllüler 18-25 yaﬂ aras›ndad›r
• Gönüllüler, uygun görülen bir ülkede (Avrupa Birli¤i’ne üye devletler, Norveç, ‹zlanda, Liechtenstein ve Avrupa Birli¤i’ne aday olan orta ve do¤u Avrupa ülkeleri) yasal
olarak ikamet ederler
• Alt› ila en çok on iki ayl›k bir dönem için gönüllü hizmet
• Özel ihtiyaçlar› olan gençlere yönelik üç haftadan üç aya dek k›sa vadeli projeler
• Etkinlikler, gönüllünün yaﬂamakta oldu¤u ülke d›ﬂ›nda bir yerde gerçekleﬂtirilir
(ço¤unlukla Avrupa ülkeleri).
• Projede üç ortak yer almal›d›r -gönderen kuruluﬂ, ev sahibi kuruluﬂ ve de gönüllüler
Proje türleri
• Bire bir projeler: Bu projeler iki ayakl› bir temel üzerinde geliﬂtirilmiﬂtir. Gönderen ve
ev sahibi kuruluﬂlar›n bulunduklar› ülkelerdeki Ulusal Birimler taraf›ndan yönetilirler.
• Çok yönlü projeler: Çok ayakl› bir temel üzerinde yürütülen AGH projeleri (en az
dört ülke ve alt› gönüllü yer almaktad›r), Brüksel’deki Avrupa Komisyonu taraf›ndan
merkezi olarak yönetilmektedir (merkezileﬂtirilmiﬂ bir iﬂlem).
Bire bir projelere yönelik usul
• Ev sahibi kuruluﬂ, Brüksel’deki seçici kurul taraf›ndan onaylanmas› gereken bir “ev
sahibi niyet beyan›” formunu (“host expression of interest “ form) doldurur. Bu
onaylan›r onaylanmaz görev, www.sosforevs.org adresindeki veri taban›na geçer
(login ve ﬂifreyi Ulusal Biriminizden alabilirsiniz.)
• Gönderen kuruluﬂ, kendi ülkesindeki Ulusal Ajans taraf›ndan onaylanmal›d›r (bu
ço¤unlukla baﬂvuru s›ras›nda olur). Ulusal Ajans, kuruluﬂu harekete geçiren nedenleri ve gönüllü gönderme kapasitesini de¤erlendirir.
• Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar kendi Ulusal Ajanslar›na fon baﬂvurusunda bulunurlar.
Fon bulma
Bütün AGH projeleri ortak fonlama ilkesi esas al›narak finanse edilmektedir; Avrupa
Komisyonu’nun ba¤›ﬂ›, proje ortaklar›n›n buldu¤u kaynaklara ek olmaktan öteye
gitmez. Toplam (lump sums) miktarlar sabit olmakla birlikte zaman içinde
de¤iﬂebilir.
Gönderen kuruluﬂlar›n uymas› gereken mali kurallar
• Gönüllü baﬂ›na toplam 600 Euro (haz›rl›k, yönetim, izleme vb. için)
• Gönüllü baﬂ›na ayda sabit olarak 20 Euro (iletiﬂim, destek vb. için)
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• Bir seyahat bileti
• %100 özel ihtiyaçlar (uygun görüldü¤ü takdirde)
Ev sahibi kuruluﬂun uymas› gereken mali kurallar
• Gönüllü baﬂ›na toplam 600 Euro (var›ﬂ e¤itimi, dil, yönetim vb. için)
• Gönüllü baﬂ›na ayda sabit olarak 300 Euro (yiyecek, konaklama, yerel ulaﬂ›m,
iletiﬂim, destek vb. için)
• Cep harçl›¤› (ülkeye ve projeye göre)
• %100 özel gereksinimler (uygun görüldü¤ü takdirde)
Son tarihler
• Üç ila beﬂ ay sonra baﬂlayan projeler için y›lda beﬂ bitirme tarihi vard›r.
EVS konusunda ayr›nt›l› bilgi için www.sosforevs.org adresine bak›n›z ve www.
europa.eu.int/comm/education/youth.html adresindeki GENÇL‹K Program›
Kullan›c› K›lavuzu’nu indiriniz ya da ayn› internet sitesinden adresini bulabilece¤iniz Ulusal Ajans›n›zla ba¤lant›ya geçiniz.

Avrupa Konseyi fonlar›
EVS finansal plan›n›n yan› s›ra UGH projeleri için baﬂka fon bulma
olanaklar› da olabilir. Örne¤in, çal›ﬂma kamplar› için Avrupa Konseyi’nin
Avrupa Gençlik Fonu kanal›yla ba¤›ﬂ talebinde bulunabilirsiniz. Ba¤›ﬂ
baﬂvurular›nda baz› ölçütlerin karﬂ›lanmas› gerekmektedir:
• Avrupa Konseyi’ne üye en az dört ülkeden kat›l›mc›lar›n/kuruluﬂlar›n
projede yer almas› gerekmektedir.
• Gönüllülerin % 75’i 30 yaﬂ›n alt›nda olmal›d›r.
• Çal›ﬂma, Avrupa Konseyi’ne üye bir ülkede gerçekleﬂtirilmelidir.
• Ortak fonlama ilkesi uygulanmal›d›r.
• Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü, özellikle uluslararas› projelerdeki kat›l›mc›lar›n seyahat
giderlerini karﬂ›lamas› düﬂünülen Gençlerin Hareketlili¤i için Dayan›ﬂma Fonu (FSMJ)
ad› alt›ndaki baﬂka bir fon program›n› da yürütmektedir. Bu durumda karﬂ›lanmas›
gereken ölçütler ﬂunlard›r:
• Bu bir hareketlilik projesi olmal›d›r.
• Seyahat engeli olmayan en az on gençten oluﬂan gruplar için
• Dezavantajl› bir çevreden gelen
• Trenle seyahat
Avrupa Gençlik Fonu ve FSMJ hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için www.coe.int/youth
adresine bak›n›z (fona t›klay›n›z).
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Gerçek Yaﬂam...
Fikir vermesi için bir bütçe örne¤i
Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, ELKA da¤da parkurlar›n ve dinlenme alanlar›n›n aç›lmas› için bir
çal›ﬂma kamp› düzenleyecek ve genç gruplara yönelik macera yürüyüﬂlerini geliﬂtirip, onlara eﬂlik edecek olan bir gönüllüye ev sahipli¤i yapacakt›. Bütçeler elbette her iki UGH projesinde yer alan ve gönüllülerin gönderilmesi için kendi bütçelerini yapm›ﬂ olan uluslararas› ortaklarla bir görüﬂme yap›ld›ktan
sonra haz›rland›.
Parkurlar ve dinlenme alanlar›yla ilgili çal›ﬂma kamp›n›n bütçesi (euro olarak)
G‹DER

Turizm uzman›

Seyahat:

‹ki profesyonel e¤itimci (ücret)

26 gönüllünün uluslararas› seyahati

3120∈

45 gencin yerel ulaﬂ›m›

1350∈

1000∈

Toplumsal etkinlikler:

Konaklama:
Velho’da gönüllüleri a¤›rlayan aileler 1650∈
Yiyecek:
3960∈

46 kiﬂi için (kültürel etkinlikler, Velho yak›n›ndaki tarihi yerlere dört gezi, bir otobüs kiralanmas›, kültürleraras› akﬂamlar ve program -sinema, tiyatro, kapan›ﬂ partisi vb.)
1680∈
Video haz›rl›¤›
TOPLAM

Haz›rl›k çal›ﬂmas›:
‹ki toplant›

340∈

Bas›l› malzemenin haz›rlanmas›:
(bilgi, hoﬂgeldiniz broﬂürü)

100∈

Tel, faks, posta, e-posta ba¤lant›lar›

210∈

1000∈
18 505∈

GEL‹R

Sigorta:
46 kiﬂi için

1533∈

Vizeler:
26 kiﬂi için

312∈

Yönetim ve koordinasyon giderleri:

650∈

ELKA’n›n kendi katk›s›

1855∈

UGH ortaklar›n›n katk›lar›

3000∈

Kat›l›mc›lar›n katk›lar›

920∈

Belediye

2300∈

Çevre Bakanl›¤› ba¤›ﬂ›

1000∈

Özel sponsorlar

550∈

Çevrenin denetlenmesi
(parkurlar›n ve dinlenme alanlar›n›n
aç›lmas›)
1600∈

Bölge Dairesi, Bölgesel ‹ﬂbirli¤i ve Turizm
ﬁubesi
1450∈
Toplumsal Kalk›nma Vakf›
Yerel Gençlik Kurulu
Ayni katk›lar
TOPLAM

1500∈
320∈
5610∈
18505∈
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EVS ev sahibi projenin bütçesi (euro olarak)
G‹DER

Uygulaman›n yay›lmas›:

Gönderen kuruluﬂ taraf›ndan düzenlenen
hareket öncesi haz›rl›k çal›ﬂmas›:
125∈

Yay›nlar

Dil e¤itim kursu
(2 gönüllü, 15 gün, yo¤un):

- yeﬂil turist istatistikleri ve macera etkinlikleri
(100 bask›)
500∈
100∈
- proje sonuçlar›

E¤itim malzemeleri:

- Kesintisiz e¤itim (2 gönüllü x 650)
Seyahat giderleri:

De¤erlendirme

Bir ailenin yan›nda ve güvencesinde (ayni)
5280∈

Kahvalt› ve akﬂam yeme¤i aile taraf›ndan
karﬂ›lan›yor
3960∈
Ö¤le yemekleri: 11x30x6x2=1980 ∈
1320∈

240∈

Bir ELKA gönüllüsü taraf›ndan verildi¤i takdirde
160∈

880∈

Programlanm›ﬂ kültürel geziler ve toplumsal
etkinlikler:
11x40x2=
880∈
Yönetim:

935∈

Tel, faks, e-posta ba¤lant›s›: 11x50=

550∈

Kâ¤›t, kalem, fotokopi, gençlerle yap›lan
çal›ﬂma için gereçler (ip, bilgi kitapç›klar› vb.):
385∈
2 gönüllünün vizesi ve oturma izni
T›bbi belge
(bulaﬂ›c› hastal›klar konusunda)
2 gönüllü için: 2 x 5∈
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850∈

Gönderen kuruluﬂun katk›s›

500∈

Gönüllülerin katk›lar›: 2 x 175.

350∈

Velho Okulu’nun katk›s›
Bölge Ofisi - Çevre Koruma ﬁubesi
Özel sponsorlar

ELKA taraf›ndan düzenlenen dil kursu (ayni)

Toplumsal etkinlikler ve boﬂ zaman
(toplumsal kaynaﬂma)

ELKA’n›n kendi katk›s›

Belediye Meclisi

2 gönüllü, kesintisiz 11 ay:

Yo¤un program (dil okulunda)

TOPLAM 19 026∈

GEL‹R

2 gönüllünün Velho’daki konaklamas› 3300∈

Yerel ulaﬂ›m: 660 x 2

120∈

296∈

2 gönüllü, kesintisiz 11 ay: 2 x 148∈

Yiyecek:

1300∈

260∈

Gönüllülerin Velho’ya gidiﬂ dönüﬂ tren
biletleri, ikinci s›n›f kompart›man:
2 x 130∈
Sigorta:

120∈

25∈

220∈
10∈

2200∈
120∈
1800∈
800∈

Sivil toplumu geliﬂtirme vakf›

1200∈

Ayni katk›lar

1306∈

Avrupa Komisyonu ba¤›ﬂ›
(EVS program›)

10 000∈

Gönderen kuruluﬂ:
2 x 600 (haz›rl›k, yönetim ve izleme)
Destek ve iletiﬂim: 2 x 11 x 20∈
Seyahat giderleri: 2 x 130∈
Ev sahibi kuruluﬂ:
Var›ﬂ e¤itimi, dil e¤itimi: 2 x 600∈
Yiyecek, konaklanma, yerel ulaﬂ›m ve destek:
2 x 11 x 300
‹ki gönüllünün cep harçl›klar›
TOPLAM 19 026∈

3. Harekete geçmek üzere haz›rlanmak
E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET

3.1 Projeniz için do¤ru ortaklar›n bulunmas›
Uluslararas› Gönüllü Hizmete baﬂlarken en önemli ve baﬂta gelen iﬂlerden biri de ortak bulmakt›r.
Do¤ru ortaklar›n bulunmas› hiç kuﬂkusuz sizi baﬂar›ya götüren yolda en önemli ad›md›r. Bu bölümde ortak kuruluﬂlar›n nerede bulunabilece¤i,
ne tür kuruluﬂlar olduklar› ve projeniz için uygun
olup olmad›klar›n›n nas›l anlaﬂ›laca¤› gibi konularda baz› yararl› öneriler ve ipuçlar› verilmektedir.

3.1.1 Ortak bulmak
Ortak kuruluﬂ aray›ﬂ›na baﬂlamadan önce ne arad›¤›n›z konusunda oldukça net olmal›s›n›z.

Peter
Hofmann
ve
Luba
Pavlovova

Aﬂa¤›daki sorular do¤rultusunda düﬂünebilirsiniz:

Düﬂünülmesi gereken sorular
- Gönüllü de¤iﬂimiyle neleri amaçl›yorsunuz? Amaçlar›n›z, ne dereceye kadar ortaklar›n›z›n amaçlar›yla benzeﬂmelidir? (bkz. Bölüm 1.4, Uluslararas› Gönüllü Hizmetin Nedenleri)
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- Nas›l gençlerle birlikte çal›ﬂ›yorsunuz ya da çal›ﬂmak istiyorsunuz? Örne¤in dezavantajl› çevrelerden
gelen gençler gibi belirli bir hedef grubunuz var m›?
- Gönüllüye ne tür bir iﬂ önerebilirsiniz veya asl›nda ne tür bir pozisyon ar›yorsunuz? Örne¤in, çevre gibi belirli bir çal›ﬂma alan›nda m› yoksa herhangi bir alanda m›?
- Ne tür bir iﬂin yap›lmas› gerekmektedir? Beden iﬂi mi yoksa zihinsel bir iﬂ mi? Önceden belirli becerilerin kazan›lmas›n› veya yabanc› bir dil bilmeyi gerektiriyor mu? Risk taﬂ›yor mu vb.?
- Gönüllülere nas›l bir destek sa¤layabilir ve uygulamaya iliﬂkin ne tür düzenlemeler yapabilirsiniz?
(e¤itim, uygun bir destek, yemek ve konaklama, cep harçl›¤›, sigorta vb.)
- Gönüllülerde arad›¤›n›z koﬂullar nelerdir? (Yabanc› dil veya bilgisayar bilgisi, mali katk›lar, belirli baz› ülkelerin vatandaﬂ› ya da kad›n veya erkek olmak vb.)
- Ortak kuruluﬂtan beklentileriniz ve sizin sunabilecekleriniz nelerdir? (toplant›lar, iletiﬂim, mali ya da
di¤er kaynaklar, belirli bir alanda bilgi ve deneyim, minimum standartlar vb.)
- Kaç gönüllü göndermeyi ya da kaç gönüllüye ev sahipli¤i yapmay› planl›yorsunuz?
- Ne büyüklükte bir ortak kuruluﬂ ar›yorsunuz ? Küçük ölçekli ve esnek mi yoksa pek çok f›rsat tan›yan
büyük ölçekli bir kuruluﬂ mu?
- Kuruluﬂunuz ve fon program› için baz› resmi gerekleri yerine getirmeniz gerekiyor mu? (yaﬂ s›n›r›, uygun görülen belirli ülkeler, t›bbi ya da güvenlik denetimleri vb.)
- ...?

E¤itim için öneriler
Bu UGH’nin düzenlenmesine ya da fikir olarak oluﬂmas›na katk›da bulunan yönetim kurulu üyeleri ile
bir araya gelin. ‹kili ya da küçük gruplar oluﬂturmalar›n› isteyin ve birer keçe kalem ve sunum tablosu
verin. Çeﬂitli sorular› yan›tlamalar›n› ve bunlar› sunum tablosuna anahtar sözcükler halinde yazmalar›n› isteyin. Daha sonra bu sunum tablolar›n› duvara asarak çeﬂitli görüﬂleri karﬂ›laﬂt›rabilir ve
yan›tlar›n ard›ndaki nedenleri tart›ﬂabilirsiniz.
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Ortak kuruluﬂta neler arad›¤›n›z ve ona neler
sunabilece¤iniz (ya da tam tersi) konusunda
net bir görüﬂe sahip oldu¤unuzda ortak aray›ﬂ›na koyulabilirsiniz.
UGH dünyas›na yeni kat›l›yor olman›z, tekerle¤i yeniden icat etmenizi gerektirmez. UGH alan›ndaki köklü bir kuruluﬂla ba¤lant›ya geçip,
iﬂbirli¤i yapabilirsiniz (Ek 2’de bu tür kuruluﬂlar›n bir listesini bulabilirsiniz: Uluslararas› Gönüllü Hizmet kuruluﬂlar›n›n, programlar›n ve
platformlar›n gözden geçirilmesi).
Bu kuruluﬂlar, gönüllülerinizi yurtd›ﬂ›na göndermek ya da size gönüllü bulmak için gereken
uluslararas› ba¤lant›lara ve yap›ya sahiptirler. Ancak, elbette onlar›n ölçütleri ve çal›ﬂma biçimi sizin için ba¤lay›c› olacakt›r. Kendi bildi¤iniz gibi
yapmak ve kendi stratejik ortakl›klar›n›z› (örne¤in belirli bir çal›ﬂma alan›nda, belirli bir hedef
grubuyla ve belirli bir biçimde) kurmak istiyorsan›z, unutmay›n ki daha çok çal›ﬂman›z gerekir.
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Ortak bulman›n yollar›
• Sizin ilgi alan›n›zda ve istedi¤iniz bir ülkede
etkinlik gösteren kuruluﬂlar› bulmak için internet yararl› bir bilgi kayna¤›d›r. Elinizdeki e¤itim dosyas›nda sözü edilen Uluslararas› Gönüllü Hizmet kuruluﬂlar›n›n hepsinin olmasa da
ço¤unun internet sitesi vard›r ve bu sitelerde
çeﬂitli ülkelerdeki ortak kuruluﬂlar›n ba¤lant›lar› (linkleri) verilmektedir (bkz. Ek 2: Uluslararas› Gönüllü Hizmet kuruluﬂlar›n›n, programlar›n ve platformlar›n gözden geçirilmesi).
• Ço¤u ülkedeki gençlik kuruluﬂlar›n›n, toplumsal, kültürel ve kâr amac› gütmeyen di¤er
kay›tl› kuruluﬂlar›n hepsinin veri tabanlar›, listeleri ve kitapç›klar› mevcuttur. Çeﬂitli ülkelerdeki resmi dan›ﬂma hizmetleri sizi bu konuda
bilgilendirebilmelidir.
• Bir ülkedeki gençlik kuruluﬂlar› hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için ulusal gençlik konseyiyle ba¤lant›ya geçebilir ya da Avrupa’daki
bir ﬂemsiye kuruluﬂtan, çeﬂitli ülkelerdeki ﬂubelerinin bir listesini isteyebilirsiniz. Ulusal
gençlik konseylerinin ve Avrupa’daki sivil
toplum ﬂemsiye kuruluﬂlar›n›n bir dökümünü
www.youthforum.org adresinde bulabilirsiniz. E¤er kuruluﬂunuz daha büyük bir uluslararas› a¤›n içinde yer al›yorsa, ortak aray›ﬂ›n›zda bu yap›dan yararlanabilirsiniz.
• Uluslararas› e¤itim kurslar› ve seminerler de
yeni ortakl›klara ad›m atmak için uygun yerler
olabilir. Bu toplant›lara kendiniz kat›labilece¤iniz gibi daha önceden kat›lm›ﬂ olan bir iﬂ arkadaﬂ›n›zdan ya da dostunuzdan da bunu yapma-
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s›n› isteyebilirsiniz. Daha çok Uluslararas› Gönüllü Hizmet konusuyla ba¤lant›l› seminerler,
e¤itim kurslar› ve geziler düzenleyen Avrupa düzeyindeki baz› kuruluﬂlara ve kurumlara örnek
olarak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi
aras›ndaki E¤itim Ortakl›¤› (www.training-youth.net), Ulusal GENÇL‹K Program› Birimleri
(www.europa.eu.int/comm / education/youth.
html adresinde bir adres listesi mevcuttur), Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü
(www.coe.int/youth) , Gönüllü Hizmet Kuruluﬂlar› Derne¤i (www.avso.org) ve Uluslararas› Gönüllü Hizmet Koordinasyon Komitesi (www.
unesco.org/ccivs) verilebilir.
• Gönüllülük f›rsatlar› konusunda mevcut internet
veri tabanlar›n›n birisinden de yararlanabilirsiniz. Avrupa Gönüllü Hizmeti program› kapsam›nda, ev sahibi ülkelerde görevlendirmeye iliﬂkin mevcut bütün f›rsatlar konusunda bir veri
taban› vard›r (www.sosforevs.org). Ülkenizdeki
Ulusal GENÇL‹K Program› Biriminden alabilece¤iniz bir “ilgi beyan›” formunun onaylanmas› halinde bu veri taban›nda yer alabilirsiniz. E¤er orta ve do¤u Avrupa’da bir ortak ar›yorsan›z
www.eastlinks.net adresi yararl› olabilir. Ayr›ca
www.movit.si/mladina/database.htm adresinde
güneydo¤u Avrupa’daki kuruluﬂlarla ilgili bir veri taban› verilmektedir. Dünya çap›nda bir veri
taban› için www.idealist.org adresine bakabilirsiniz. Bu siteye ücretsiz girilebilir ve internet
üzerinden kay›t yapt›rabilirsiniz.
Dikkat! ‹nternet ve veri tabanlar›n›n kiﬂisel
ba¤lant›larla (bir seminerde, toplant›da, inceleme gezisinde ya da tatiliniz s›ras›nda) edinilmedi¤i durumlarda, stratejik ortaklar bulmada ideal birer yol olmad›klar› söylenebilir.

3.1.2 Kalite standartlar›
Amaç yaln›zca bir ortak bulmak de¤il, iyi bir ortak bulmakt›r. Söz konusu ortak UGH’nin bütün kat›lanlara baﬂar› getirmesi için minimum
kalite standartlar›na sahip olmal›d›r. Kendi belirledi¤iniz minimum standartlar, büyük ölçüde
ne tür bir proje oldu¤una (örne¤in, çal›ﬂma
kamplar›ndaki yaﬂam koﬂullar› ço¤unlukla bireysel bir görevlendirmede oldu¤undan daha
güçtür), ne tür kuruluﬂlar›n kat›ld›¤›na (örne¤in
yerel yetkililerin kurallar›, kendi kendisini çekip çeviren bir gençlik kulübününkinden daha
kat›d›r) ve gönüllülere (örne¤in engelli ya da
dezavantajl› çevrelerden gelen gönüllülerin daha çok deste¤e gereksinimi vard›r) ba¤l›d›r.
Dikkat! Aﬂa¤›daki standartlar›n bir bölümü
gönderen kuruluﬂa, bir bölümü ev sahibi kuruluﬂa ve bir bölümü de her ikisine birden uyarlanabilir.
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‹letiﬂim Standartlar›
•Ortakl›k
Ortaklar birbirlerini yeterince iyi tan›yorlar m›?
En az kaç haz›rl›k toplant›s› yap›lmal›d›r?
Ev sahibi kuruluﬂ, program kapsam›nda düzenlenen toplant›lara ya da e¤itim kurslar›na
temsilci göndermeye haz›rl›kl› olmal› m›d›r?
• Ev sahibi ve gönderen kuruluﬂ aras›ndaki iletiﬂim
Ev sahibi ve gönderen kuruluﬂ aras›nda ne
yo¤unlukta, ne s›kl›kta ve hangi kanallardan
bir iletiﬂimin kurulmas› beklenmektedir? Kimin kiminle hangi koﬂullarda ba¤lant›ya geçece¤i aç›k m›d›r? Hangi bilgiler iletilmelidir?
(örne¤in, gönüllülerin sab›ka kay›tlar›) Kuruluﬂtaki kaç kiﬂi, ortak iletiﬂim dilini yeterli ak›c›l›kta konuﬂmaktad›r ?
• Ev sahibi ve gönderen kuruluﬂ aras›ndaki iﬂbirli¤i
Görev da¤›l›m› ne kadar ayr›nt›l› olmal›d›r?
Öngörülemeyen koﬂullar için nas›l bir iﬂlem
uygulanmal›d›r? Bir araya gelerek meseleleri
görüﬂme olana¤› var m›d›r?
• D›ﬂ iletiﬂim
Proje ve görevliler, bas›n, yerel halk, gönderen veya ev sahibi kuruluﬂun üyeleri aras›ndaki ba¤lant›lar›n kurulmas› için izlenmesi gereken özel bir strateji var m›d›r?

yenler ya da baﬂka perhiz s›n›rlamalar› olanlar
için yemek ç›karma olana¤› mevcut mu?
• Yer
Yerel ulaﬂ›m kolayl›klar›ndan yararlanma imkân›
Gönüllülerin iﬂ ve yaﬂam mahalli aras›ndaki
gidiﬂ geliﬂleri ne derece kolay? Gönüllü, bir
kentin tehlikeli say›labilecek bir bölgesinde
görevlendirildi¤i takdirde ne tür bir güvenlik
sa¤lanmaktad›r? E¤er merkezden uzak bir yerde görevlendirildiyse, boﬂ zamanlar›nda ne
tür etkinliklere kat›labilir?
‹ﬂe yönelik standartlar
•Gönüllünün yapmas› önerilen çal›ﬂmalar
Ev sahibi kuruluﬂun, gönüllünün yapaca¤› iﬂ
konusunda net bir görüﬂü ve iﬂ tan›m› var m›?
Çal›ﬂmayla ilgili de¤iﬂiklik yapma olana¤› var
m›? Ev sahibi kuruluﬂ gönüllülerden neler
bekleyebilir veya neler bekleyemez?
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• Çal›ﬂma saatleri
Gönüllü günde ve haftada en çok kaç saat çal›ﬂmal›d›r? Ne kadar tatil yapma hakk› vard›r? Ev
sahibi kuruluﬂ ne kadar esneklik gösterebilir?
• Ekip iﬂi ya da bireysel bir iﬂ
Gönüllü, bir ekibin mi parças›d›r? Bu çal›ﬂmada yer alan baﬂka gönüllüler de var m›d›r?
Personel ve gönüllüler aras›nda ne düzeyde
bir iﬂbirli¤i söz konusudur?

Haz›rl›k standartlar›
• Proje öncesinde
UGH’ye kat›lman›n ön koﬂullar› nelerdir? Bir
haz›rl›k seminerine gerek var m›d›r? Haz›rl›k
s›ras›nda hangi konulara de¤inilmelidir? Ne
tür bilgiler verilmelidir ?
• Ön E¤itim
Gönüllülerin ev sahibi ülkeye gelmesinden ne
kadar bir süre sonra bu uyum sa¤lama (oryantasyon) toplant›s› yap›lmal›d›r? Bu e¤itimin
içeri¤i ne olmal›d›r? Sözü edilen e¤itimde kimler haz›r bulunmal›d›r?

• Güvenlik konular›
Özellikle a¤›r iﬂle ilgili olarak ne tür güvenlik
önlemleri al›nm›ﬂt›r? Gönüllüler güvenlik aç›s›ndan donan›ml› m›d›r (kask, eldiven vb.)?
Sigorta neleri kapsar ve neleri kapsamaz?
• ‹ﬂ ikamesi (job substitution)
Gönüllülerle personel üyelerinin görevleri
aras›nda kesinkes bir ayr›m yap›lm›ﬂ m›? Gönüllü, bir ücretlinin yerini mi alm›ﬂt›r? Gönüllü, bir baﬂkas›n›n iﬂini ele geçiren biri olarak
görülebilir mi?
Deste¤e yönelik standartlar

Lojistik standartlar
• Yemek ve konaklama
Ev sahibi kuruluﬂ yemek sa¤layabilir mi? Gönüllüler tek kiﬂilik odalarda m› kal›rlar yoksa
odalar›n› di¤er gönüllülerle paylaﬂmalar› m› gerekir? Odalar›n s›hhi standartlar› nas›l? Söz konusu olan k›sa vadeli gönüllü grubu ise yatak
odalar›n›n ortak olmas› uygun mudur? Vejetar-

• Gönüllülere destek sa¤lanmas›
Gönüllünün karﬂ›s›nda denetleyici konumunda olan bir personel üyesi bulunmal› m›d›r?
Bu kiﬂi gönüllünün desteklenmesine ne kadar
zaman ve kaynak ay›rmal›d›r? Bu kiﬂi denetimle ilgili bir e¤itim almal› m›d›r? Gönüllü
için ne tür geri besleme yöntemleri olmal›d›r?
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• Boﬂ zaman deste¤i
Gönüllünün boﬂ zamanlar›nda da desteklenmesi, ev sahibi kuruluﬂun sorumluluklar›ndan
biri midir? Ne tür bir destek uygundur?
• Dil deste¤i
Projenin ortak bir dili var m›?
Gönüllünün iﬂ arkadaﬂlar›, ortak bir dili mi
konuﬂmaktad›rlar? Dil e¤itimi alma olana¤›
var m›?
• ‹ﬂe yönelik e¤itim
Gönüllüler görevlerini yerine getirmek üzere
ne kadar bir süre e¤itim al›r ve haz›rl›ktan geçerler? Uzmanl›k gerektiren iﬂler için gönüllülere özel e¤itim veren uzmanlar var m›?
• De¤erlendirme ve izleme
Gönüllü ya da proje hakk›nda düzenli olarak bir
de¤erlendirme yap›lmas›na ve rapor verilmesine gerek var m›? De¤erlendirme nas›l olmal›d›r?
Gönüllünün ülkesine dönmesinden sonra at›lmas› gereken ad›mlar nelerdir? Gönüllüye hizmetinin sonunda bir sertifika verilmeli midir?
Verilmeliyse, bu ne tür bir sertifika olmal›d›r?

3

Mali standartlar
• Projeyle ilgili
Hangi taraf hangi giderleri karﬂ›lar? Ne tür bir
muhasebecilik gerekmektedir (hangi para biriminde ve hangi dilde)? Uygun ve uygun olmayan giderler nelerdir? Gönüllü hizmetin tamamlanmas›ndan sonraki mali raporla ilgili
sorumluluklar nelerdir? Öngörülemeyen koﬂullarda esneklik gösterilmesi söz konusu mudur?
• Gönüllüyle ilgili
Gönüllünün projeye, seyahat giderlerine, boﬂ
zaman etkinliklerine ne kadar mali katk›da
bulunmas› beklenmektedir? Cep harçl›¤› verilmekte midir? Veriliyorsa ne kadar ve ne s›kl›kta verilmektedir?

E¤itim için öneriler
Proje düzenleyenleri iki gruba ay›r›n.
Bir gruptan ideal bir UGH’yi tan›mlamas›n›
ve aç›klamas›n› isteyin (bir ya da daha çok
standart çerçevesinde). Di¤er grup ise olabilecek en kötü UGH örne¤ini düﬂünmelidir
(ayn› çerçevede). Gruplar bulgular›n› büyük
bir ka¤›t üzerine çizmeli ya da yazmal›d›r.
Haz›r olduklar›nda, iki uç örne¤i karﬂ›laﬂt›rmal› ve UGH’de ilerleme kaydetmek için gereken minimum standartlar›n neler oldu¤u
konusunda tart›ﬂmal›d›rlar.
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Ortak kuruluﬂunuzun de¤erlendirilmesi
Kuruluﬂun koﬂullar› karﬂ›lay›p karﬂ›layamad›¤›n› nas›l de¤erlendirirsiniz? Minimum standartlar
listesine dayanarak iki de¤erlendirme arac› geliﬂtirebilirsiniz: bir baﬂvuru formu ve bir de¤erlendirme ziyareti rehberi.
Baﬂvuru formu
Baﬂvuru formu, esas olarak kalite standartlar›
listesindeki en önemli konulara de¤inen bir soru listesidir. Bu ﬂekilde, hem yeni bir ortak kuruluﬂla birlikte çal›ﬂma konusunda karar vermek için gereken bilgiyi edinirsiniz, hem de
orta¤›n›z bu form sayesinde nelere önem verdi¤inizi anlar ve böylelikle iﬂbirli¤inizin çerçevesi
çizilmiﬂ olur. Ortak kuruluﬂ daha önce hiç
UGH’ye kat›lmam›ﬂ ise, baﬂvuru formundaki
sorular bir gönüllü projesinin çeﬂitli ilkelerini
ortaya koymal›d›r.

Baﬂvuru
formuyla ilgili
baz› ipuçlar›
• Gönüllüye önerilen görevlerle ilgili olarak:
Kendilerine önerilen görev hakk›nda soru
sormakla yetinmeyip, tam bir iﬂ gününün
nas›l olabilece¤ini anlatmalar›n› isteyin.
“Gerekti¤inde ekibe yard›m etmek” gibi
ﬂeyler yazmak ço¤unlukla iﬂten bile de¤ildir ama bu ﬂekilde gönüllünün neler yapaca¤›na iliﬂkin tam olarak bir fikir edinemezsiniz.
• Formda, önerilen görevler için gereken bilgi ve becerilerle ilgili sorular da olmal›d›r.
• Bir gönüllü projesiyle ilgili olarak kaç kiﬂinin karar alma sürecine kat›ld›¤›n› ö¤renmek önemlidir. Gönüllüyle iletiﬂim içinde
olacak olan personel üyelerine, ekibe yeni
bir üyenin kat›lmas› konusunda ne düﬂündükleri sorulmuﬂ mudur?
• Baﬂvuru formunda gönüllülük kavram›
üzerine bir bölüm olmal›d›r. Kuruluﬂun bir
gönüllüye ev sahipli¤i yapmak istemesinin
nedeni nedir? Bundan nas›l bir fayda sa¤lamay› düﬂünmektedir? Genel olarak gönüllülü¤ün rolü konusundaki düﬂünceleri
nelerdir?
• Bu baﬂvuru formundaki pek çok ayr›nt›dan
di¤er belgelerde de yararlanman›z gerekiyorsa, formun elektronik ortamda doldurulmas›na çal›ﬂ›n. Böylelikle baz› bölümlerini yeniden basmak zorunda kalmazs›n›z.
• Form doldurma iﬂlemini çekici bir hale getirmeye çal›ﬂ›n. Baz› sembollerin ve çizimlerin oldu¤u hoﬂ bir sayfa düzeni kiﬂide sorular› yan›tlama iste¤i uyand›r›r. Bir baﬂvuru
formunun ortaklar›n›z› ürkütecek denli resmi oldu¤unu düﬂünüyorsan›z bu sorular›
telefonda da sorabilirsiniz.
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Bir de¤erlendirme ziyareti rehberi
Yaln›zca bir baﬂvuru formuna dayanarak karar
vermemenizi öneririz. Ortak kuruluﬂa iliﬂkin bir
fikir edinmeniz, çal›ﬂma ortamlar›n› gördükten
ve sorumlu kiﬂilerle tan›ﬂt›ktan sonra daha kolay olur. Kaynaklar›n›z›n s›n›rl› olmas› durumunda baﬂvuru formundaki sorular›, ortak kuruluﬂtaki bir kiﬂiyle yapaca¤›n›z kapsaml› bir
telefon görüﬂmesiyle de tamamlayabilirsiniz.
Ziyaretin bir avantaj› da tarafl› olabilecek “içerden bir gözün” yaz›l› anlat›m›na baﬂvurmak yerine, kendi gözlerinizle gördüklerinizi ilgili iﬂ
arkadaﬂlar›n›za ya da gönüllülere aktarabilmenizdir, ki bu daha kolayd›r. Baﬂvuru formundan
kaynaklanan baz› sorulara ya da kuﬂkulara de¤inen bir de¤erlendirme ziyareti rehberinin haz›rlanmas› yararl› olur.

De¤erlendirme
ziyaretiyle ilgili baz›
öneriler
• Ziyaret s›ras›nda tek bir
kiﬂiyle konuﬂmaktansa di¤er
personel üyeleri ya da gönüllülerle de
(e¤er varsa) konuﬂmaya çal›ﬂmal›s›n›z.
• Ev sahibi kuruluﬂta, gönüllünün çal›ﬂma ve yaﬂama mekânlar› olarak düﬂünülen yerleri görmeye çal›ﬂ›n.
• Neden bir gönüllü göndermek ya da
a¤›rlamak istediklerine iliﬂkin bir fikir
edinmeye çal›ﬂ›n.
• Ziyaretin hemen ard›ndan, her ﬂey
belle¤inizde taze iken bir rapor yaz›n.
• ...?

Kuruluﬂlar› program›n›za kat›lmalar› için
nas›l teﬂvik edersiniz?
Genellikle gönüllü bir hizmet için yurtd›ﬂ›na
gitmeye istekli gençler bulmak, kuruluﬂlar› veya kurumlar› Uluslararas› Gönüllü Hizmet projenize kat›lmalar› ve yabanc› gönüllülere kendi
bünyelerinde bir yer vermeleri için ikna etmekten daha kolayd›r. Bu çaban›z, gönüllülük kavram›n›n kuruluﬂ içinde ya da ülkenizde bilinme
ve takdir edilme düzeyine ba¤l› olarak daha az
ya da daha çok ikna edici olur. Bu nedenle burada, ev sahipli¤i yapma potansiyeli olan bir
kuruluﬂun programa kat›lma konusundaki kuﬂkular›na ve çekincelerine yönelik baz› önerilerde bulunmaktay›z.

Kuruluﬂlar›n
Uluslararas› Gönüllü
Hizmet düﬂüncesine
al›ﬂmalar›na yard›mc›
olmak
• Öncelikle hiçbir kuruluﬂu, bir gönüllüye kendi bünyesinde bir görev vermesine acilen gerek duydu¤unuz için
projeye kat›lmaya zorlamay›n. Bu karar, büyük bir çaba ve kaynak gerektirdi¤i için bütün kuruluﬂun iyice düﬂünerek verdi¤i bir karar olmal›d›r.
• ‹letiﬂime geçti¤iniz kiﬂi ya da kuruluﬂ
ço¤unlukla bunun taﬂ›namayacak kadar a¤›r bir yük oldu¤unu düﬂünür. Bu
durumda pek çok iﬂin (destek ve yönetim alanlar›nda) kuruluﬂ içindeki ya da
d›ﬂar›daki çeﬂitli kiﬂilere verilebilece¤ini aç›klay›n. Kuruluﬂ bünyesinde bir
“gönüllüler ekibi” oluﬂturmay› önerebilirsiniz.
• Kuruluﬂtaki kiﬂileri, e¤itim etkinliklerine ya da toplant›lara davet etmek de
yararl› olabilir. Bu gibi ortamlarda di¤er ev sahibi kuruluﬂ temsilcileriyle tan›ﬂ›r ve baﬂkalar›n›n deneyimlerini
dinleyerek biraz güven kazan›rlar. Bir
nevi “destek sistemi” oluﬂturabilir ve
yeni kat›lan birisini deneyimli bir kuruluﬂla ba¤lant›ya geçirebilirsiniz.
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• Bir UGH’de yer alman›n yararlar›n› anlat›n (bak›n›z Bölüm 3.3.2, Gönderen ve
ev sahibi kuruluﬂlar›n haz›rl›¤›). Bu yararlar olumlu bir imaj yaratmak, uluslararas› iliﬂkileri ve ortakl›klar› pekiﬂtirmek, kuruluﬂa yeni bir hava getirmek,
baﬂka türlü yap›lmayacak iﬂler için destek sa¤lamak biçiminde olabilir.
• Ortak kuruluﬂunuzla aran›zda bir güven ortam› oluﬂturun; endiﬂelerine ve
çal›ﬂma tempolar›na sayg› gösterin.
Dürüst ve aç›k olun.
• ‹liﬂkilerinizde kiﬂisel bir temasta bulunmaya özen gösterin. Ortakl›k, iﬂ iliﬂkisiyle s›n›rl› kalmamal›d›r. Telefonun ya
da internetin di¤er ucundaki kiﬂilerin
de birer insan oldu¤unu unutmay›n.
• ‹ﬂin sonucunu almak için biraz sab›rl›
ve kararl› olman›z da gerekebilir.
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3.1.3. Bir sözleﬂme ile noktalamak
Bir UGH karﬂ›l›kl› güvene dayanmakla birlikte,
bütün taraflar›n görevlerinin yaz›ya dökülmesi
önemle önerilir (özellikle de uzun vadeli bir taahhütte). Bir UGH’de iﬂin içinde genellikle pek çok
aktör, pek çok zorlay›c› unsur ve ayn› zamanda
çok da para vard›r. Bu nedenle taraflar›n üstünde
uzlaﬂt›¤› taahhütlerin ayr›nt›l› olarak yer ald›¤› bir
sözleﬂmenin yap›lmas› hem bütün taraflara hem
de gönüllülere duyulan sayg› gere¤idir. Sözleﬂme
yapmak kuﬂkuculuk gibi görülebilir ancak, esnekli¤i s›n›rland›rmamal›d›r. Sözleﬂmeler, saydaml›¤› sa¤lamak ve iﬂlerin sarpa sarmas›n› önlemek üzere yap›l›r. Fon sa¤layanlar ço¤u zaman,
projede yer alan çeﬂitli ortaklar›n bir onay mektubunu imzalamalar›n› isterler.

Önerilerimizin ve görüﬂlerimizin büyük ço¤unlu¤u uzun vadeli gönüllü hizmetle u¤raﬂan kuruluﬂlara yöneliktir ancak, k›sa süreli programlara
da rahatl›kla uyarlanabilir. Daha önce de iﬂaret
etti¤imiz gibi, bütün iﬂi kendi baﬂ›n›za üstlenmenize gerek yoktur; mevcut a¤lardan birisiyle iﬂbirli¤i yapmak da bir seçenek olabilir (bkz. Ek 2:
Uluslararas› Gönüllü Hizmet kuruluﬂlar›n›n,
programlar›n›n ve platformlar›n›n gözden geçirilmesi).

Dikkat! Çeﬂitli sözleﬂme örnekleri ve modelleri
vard›r. Sözleﬂme koﬂullar› ülkeden ülkeye de¤iﬂir. Ülkenizdeki durumun nas›l oldu¤unu bilgi
sahibi kiﬂilerle ya da bir hukuk dan›ﬂman›yla birlikte inceleyin.

Gönüllü aramaya baﬂlamadan önce bu aray›ﬂ›n›z›n nedeni konusunda net olmal›s›n›z.
Proje devresi baﬂl›kl› Bölüm 2.3’de iﬂaret edildi¤i gibi, neden gönüllülerle çal›ﬂmak istedi¤inizi bilmeniz, proje için deste¤e gerek olup
olmad›¤›n› gözden geçirmeniz ve son olarak
da gönüllü adaylar›n›z için ayr›nt›l› bir iﬂ tan›m› yapman›z gerekmektedir. ‹ﬂ tan›m› projenin amaçlar› ve ev sahibi kuruluﬂ bünyesinde
gerçekleﬂtirilece¤i yer, üstlenilmesi gereken
sorumluluklar ve görevler, aran›lan koﬂullar
ya da nitelikler, gönüllünün ve projenin menfaatleri, teslim tarihi, yer, deste¤in ve e¤itimin
sa¤lanmas›, boﬂ zaman olanaklar›, de¤erlendirme ve izleme gibi konulara iliﬂkin bilgileri
kapsamal›d›r.

Sözleﬂmeler genellikle aﬂa¤›daki noktalar› kapsar:
- Sözleﬂmeyi imzalayan taraflar›n isimleri ve adresleri (bizim örne¤imizde gönüllülerin, gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar›n isim ve adreslerinin yan› s›ra yetkili kiﬂilerin isimleri);
- UGH’nin ad›, baﬂlang›ç ve bitiﬂ tarihi;
- Sözleﬂmeyi imzalayan taraflar›n görev ve yükümlülüklerinin ayr›nt›l› olarak tan›mlanmas›.
Bu daha çok gönüllünün iﬂ tan›m›yla ve gönderen ve ev sahibi kuruluﬂ aras›nda ortakl›k için
belirlenen minimum kalite standartlar›yla ilgilidir;
- Gönderen, ev sahibi kuruluﬂlar ve gönüllüler
ad›na imzalar;
- Sözleﬂmede gönüllünün iﬂinin ücretsiz olmas›,
ücretli bir iﬂin yerini almamas› ve kâr amac› güdülmemesi ﬂart koﬂulmal›d›r.
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3.2.1. Gönüllü kayd›nda temel ad›mlar
1. Program›n›z› tan›maya baﬂlay›n

E¤er bir gönderen kuruluﬂ iseniz, ev sahibi
orta¤›n›zdan ald›¤›n›z bilgilerin mevcut pozisyonlar›n duyurulmas› için gerek duydu¤unuz bilgiler olmas›na dikkat edin. Bunu sa¤laman›n iyi bir yolu da pozisyon tan›m›n›n
yaz›lmas›na kat›lmakt›r.
2. Hedef grubunuzu tan›maya baﬂlay›n

3.2 Gönüllülerin
Kaydedilmesi ve Elenmesi

Luis Amorim
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Bu bölümde UGH için çeﬂitli gönüllü kaydetme
yollar›n› de¤erlendirece¤iz. ‹lerleyen sayfalarda,
öncelikle k›sa ya da uzun süreli görevler için
yurtd›ﬂ›na gönüllü gönderen kuruluﬂlara yer verilmekle birlikte gönüllüleri herhangi bir gönderen kuruluﬂun yard›m›na baﬂvurmadan do¤rudan
alan ev sahibi kuruluﬂlara da de¤inilmektedir.

Örne¤in “ideal bir gönüllü profili” çizerek ne
tip insanlarla birlikte çal›ﬂmay› hedefledi¤inize karar verebilir ya da tam tersi bir yol izleyip, ne tip gençlerin programlar›n›zla ilgilenebilece¤ini kendinize sorabilirsiniz.
3. Anlaﬂ›l›r bir baﬂvuru iﬂlemi düzenleyin
Baﬂvuru iﬂlemlerinin yeterince aç›k olmamas›
ço¤u zaman gönüllü olabilecek kiﬂilerin cesaretini k›rabilir. Ayn› kiﬂinin (kiﬂilerin) gönüllü hizmet f›rsatlar› konusunda bilgi vermesi ve ayn› konulara de¤inmesi (örne¤in
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amaçlara, ev sahibi kuruluﬂa, iﬂ tan›m›na iliﬂkin ayr›nt›l› bilgilere) kar›ﬂ›kl›¤› önleyebilir.
Bir sonraki ad›m, bir tan›t›m dosyas›yla birlikte bir baﬂvuru formu veya bir görüﬂme ya da
bir grup toplant›s› olabilir. Bilgi almak isteyen
bir kiﬂiyi, k›rk sekiz saat geçmeden telefonla
ya da mektupla yan›tlaman›z gerekir.
4. Kolay anlaﬂ›labilir bir ça¤r›da bulunun
Tan›t›m malzemenizde kulland›¤›n›z dil, hedef kitlenize uygun olmal›d›r. Yeni kat›lanlar›n sordu¤u tipik sorular›n yan›tlar›n› içermesine dikkat edin. Ben ne yapaca¤›m? Ne
s›kl›kta? Nerede ve ne zaman? Nas›l bir destek alaca¤›m? Ayn› zamanda ﬂu temel soruyu
da yan›tlamal›d›r: Neden kuruluﬂunuza gönüllü olarak hizmet etmeliyim?
Gönüllü ça¤r›n›z› üç bölümde düzenleyebilirsiniz: çözülmesi gereken sorunun ya da ihtiyac›n dile getirilmesi (neden), bu konuda
gönüllünün ne yapabilece¤i (görev) ve gönüllünün ve di¤erlerinin bu iﬂten kazanc›n›n
ne olaca¤› (yararlar).
Örne¤in:
“Gençlerin güvenli ve sevecen bir ortamda
yetiﬂmelerine f›rsat verilmelidir. Ne yaz›k ki,
her genç bu koﬂullarda yaﬂama ﬂans›na sahip
de¤ildir (neden). Danimarka’da birtak›m s›k›nt›lar› olan gençler için bir s›¤›nak iﬂletti¤imiz projemize kat›larak onlara yard›m edebilirsiniz (görev). Böylelikle yeni beceriler
kazanmalar›na ve hayata yeniden baﬂlamalar›na yard›mc› olabilirsiniz. Yeni dostlar edinme ve ev sahibi ülkenin kültürünü tan›ma f›rsat›na da sahip olabilirsiniz (yararlar›).”
Elbette bu temel ça¤r›n›n, her üç noktaya iliﬂkin ilave bilgilerle geliﬂtirilmesi gerekebilir.
Her üç ö¤eyi gerçek bir olayla, kiﬂisel bir tan›kl›kla, bir al›nt›yla ya da kiﬂisel bir deneyimle destekleyerek bunu baﬂarabilirsiniz.
Mesaj›n›z ne olursa olsun dürüst olun. E¤er
söz konusu görevler gerçekten zor ve büyük
bir çaba gerektiriyorsa, gerçekte oldu¤undan
iyi bir hava yaratmaktan kaç›n›n.

Gönüllü kaydetme yöntemleri:
lehte ve aleyhte
Önerinizi gönüllü olabilecek kiﬂilere ulaﬂt›rman›n pek çok yolu vard›r ama hepsine iliﬂkin lehte ve aleyhte savlar yürütülebilir. Tercih sizin!
Sözlü olarak
Gönüllü programlar›n›z› en iyi, önceki ve ﬂimdiki gönüllüleriniz kadar aileleri ve arkadaﬂlar› tan›tabilir. Hem sizin için çal›ﬂm›ﬂ olanlar
hem de gönüllülerinizin çal›ﬂmas›ndan faydalanm›ﬂ olan kiﬂiler Uluslararas› Gönüllü Hizmet hakk›nda olumlu ﬂeyler söyleyeceklerdir.
Gönüllülerinizden ve personelinizden, teke
tek iliﬂkilerinde dostlar›na ve yak›nlar›na
yurtd›ﬂ›ndaki gönüllü programlar›n›zdan söz
etmelerini isteyerek bu tarz bir tan›t›mdan en
iyi ﬂekilde yararlanabilirsiniz.
Lehte: Son derece kiﬂisel olarak ele al›nan bir
yöntemdir; sonuç verir ve üstelik hiçbir maliyeti yoktur.
Aleyhte: Geliﬂigüzel yap›l›r ve olumlu veya
olumsuz, nas›l bir bilgi verildi¤ini ve iﬂleyiﬂini
pek de¤erlendiremezsiniz.
Küçük grup toplant›lar›
Uluslararas› Gönüllü Hizmet ile ilgilenen kiﬂileri küçük gruplar halinde toplant›lara ça¤›rmak suretiyle gönüllü alman›n yararlar›n› daha planl› bir yaklaﬂ›mla birleﬂtirebilirisiniz.
Eski gönüllüler bu toplant›lara arkadaﬂlar›n›
ya da yak›nlar›n› da getirebilirler. Bir ö¤le yeme¤i ya da parti gibi küçük bir etkinlik düzenleyerek bu toplant›lar› daha cazip bir hale
getirebilirsiniz. Eski gönüllüler kendi deneyimlerinin kiﬂisel yanlar›n› ön plana ç›karabilirler. Bir personel üyesi ise program ve baﬂvuru iﬂlemleri hakk›nda daha resmi bir bilgi
verebilir.
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Lehte: Resmi ya da gayri resmi yollardan bir
grup insana ulaﬂman›za ve onlar sayesinde
yeni kat›lanlar›n say›ca katlanarak artmas›na
olanak verir.
Aleyhte: ‹nsanlar dinlemek d›ﬂ›nda herhangi
bir ﬂeye kendilerini adamakta isteksiz olabilirler. Kaynaklar›n›z›n bir bölümünü, bu insanlar› toplant› sonras›nda yak›ndan izlemeye ay›rmak için haz›r olmal›s›n›z (örne¤in
telefon ederek, daha fazla bilgi göndererek).
Sunumlar, konuﬂmalar ve özel etkinlikler
Gönüllü hizmet f›rsatlar›n› daha geniﬂ bir din-
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leyici kitlesine duyurmak için herkese aç›k bir
etkinlik günü düzenleyebilirsiniz. Özellikle gönüllülük, gençlik ve gençlere yönelik mesleki ya
da e¤itim f›rsatlar› konular›ndaki belirli toplant›larda ya da seminerlerde bir sunum yapmak
ya da bir stand açmak faydal› olabilir.
Lehte: Bu tür etkinlikler daha büyük bir dinleyici kitlesine ulaﬂman›z› ve pek çok malzemenizin
elden ele dolaﬂmas›n› sa¤lar. Bunun yan› s›ra
kuruluﬂunuzun kamu önünde ses getirmesini
sa¤lar.
Aleyhte: Kiﬂisel olmaktan uzakt›r ve ilgi gösterenlerin ancak küçük bir yüzdesi gerçekten daha çok bilgi edinmek ister. Dolay›s›yla fazla
umuda kap›lmay›n.
Broﬂür ya da bülten gibi bas›l› malzemeler
Yapt›¤›n›z çal›ﬂman›n anlat›ld›¤› ve güzel resimlerin ve gönüllülerin tan›kl›klar›n›n yer ald›¤› bir sayfal›k bir bilgi veya broﬂür, gönüllü
adaylar›n›n karar verme sürecinde dönüp baﬂvurabilecekleri bir malzemedir. Bir ön baﬂvuru
formu ya da daha fazla bilgi talebi için bir tak›m ka¤›tlar haz›rlayabilirsiniz. Mesaj›n›z›n anlaﬂ›labilir olmas›na dikkat edin. Bir bültende,
örne¤in yurtd›ﬂ›ndaki bir gönüllünün mektubu
gibi, gönüllülü¤e özendirici bir yaz›n›n yan› baﬂ›nda halihaz›rdaki UGH f›rsatlar› ve baﬂvuru iﬂlemleri hakk›nda bilgiler yer alabilir.
Lehte: Bas›l› malzemeler büyük miktarlarda veya daha büyük etkinliklerde bilgi da¤›tman›n
iyi bir yoludur. Ayr›ca baﬂka kuruluﬂlar ve tan›t›m hizmeti verenler de programlar›n›z hakk›nda baﬂkalar›n› bilgilendirmek üzere bunlardan
yararlanabilirler.
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Aleyhte: Bas›l› malzeme k›sa zamanda güncelli¤ini yitirebilir ve masrafl› olabilir.
Internet ve e-posta
Günümüzde bir telefon numaras› ya da bir broﬂür vermek yerine insanlar› bir internet sitesine
yönlendirmek yayg›n bir uygulamad›r. ‹nternet
sitenize, insanlar› gönüllülük düﬂüncesine al›ﬂt›ran ve kolay okunan “ilgi çekici” yaz›lar koyabilirsiniz. Siteyi ziyaret edenler kuruluﬂunuza
iliﬂkin daha ayr›nt›l› bilgi bulabildikleri gibi baﬂvuru iﬂlemini gözden geçirebilir veya internet
üzerinden bir baﬂvuru formu edinebilirler. Konunuzla ilgili yararl› sitelere de yer verebilirsiniz. Intenet sitenizi, baﬂka kay›t vesileleriyle de
(örne¤in toplant›lar, makaleler, broﬂürler vb.)
duyurabilirsiniz.
Bültenleri, e-posta yoluyla elektronik ortamda
da gönderebilirsiniz (bak›n›z yukarda).
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Lehte: ‹nternet üzerindeki bilgi dinamiktir -tek
yapman›z gereken bir ba¤lant›ya t›klamakt›r.
‹lgilenen gönüllüler istedikleri her yerden bilgiye ulaﬂabilirler. Ayr›ca bilgileri güncelleme ﬂans›n›z da mevcut. E-posta bülteni, bask› ve posta
maliyeti gerektirmedi¤inden son derece ucuzdur.
Aleyhte: ‹lgi çekici bir internet sitesi haz›rlamak
masrafl› olabilir ve düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Ayr›ca bilgisayara ve internete
ulaﬂamayan insanlar›n saf d›ﬂ› kalmalar›na neden olur.
Medya
Yerel ve ulusal medyan›z› tan›mak (gazeteler,
radyo, televizyon) ve anahtar konumdaki baz›
kimselerle iyi iliﬂkiler kurmak size bedava bir
tan›t›m olana¤› sa¤layabilir. Büyük bir olas›l›kla programlar›n›z için reklam yay›nlamazlar.
Ancak gönüllüleriniz ve çal›ﬂmalar› hakk›nda
bir makale ya da söyleﬂi yay›nlamaya ya da bir
sunum yapmaya istekli olabilirler. Medyay› etkinlikleriniz ve baﬂar›lar›n›z hakk›nda bilgilendirmek için düzenli olarak bas›n bülteni gönderin. Gazetede yay›mlanan bir makale, bir radyo
söyleﬂisi ya da bir televizyon program› ayn› anda binlerce kiﬂiye ulaﬂman›z› sa¤lar. Medyada
yer ald›¤›n›z takdirde insanlar programlar›n›za
daha büyük bir güven duyarlar.
Lehte: Büyük bir ilgi görebilir, ancak bunu idare etmeye haz›r olmayabilirsiniz. Gazeteciler
programlar›n›z›n yaln›zca hoﬂ yanlar›yla ilgilenmekle kalmay›p, eksikliklerini de araﬂt›rabilirler. Bununla ak›ll›ca baﬂa ç›kmaya haz›r olun.
Reklam yapmak
Bir reklam hem ücretli hem de ücretsiz yap›labilir. UGH projeniz ve boﬂ pozisyonlar hakk›nda
reklam yapmak için kendi yay›nlar›n›zdan, örne¤in internet sitenizden yararlanabilirsiniz.
Çal›ﬂt›¤›n›z konuya yak›nl›k duyan kuruluﬂlar›n
yay›nlar› arac›l›¤›yla da ayn› tan›t›m› ücretsiz
olarak yapabilirsiniz. Medya reklamlar› için para ödemeye karar vermek de bir seçenektir. Bu
durumda, iﬂ çevrelerinden ya da baﬂkalar›ndan
sponsorluk isteyebilirsiniz.
Lehte: Reklam, dolaﬂ›m›na ba¤l› olarak pek çok
kiﬂiye ulaﬂabilir. Çarp›c› bir reklam, insanlar›n
akl›nda bir yer edinmenin harika bir yolu olabilir.
Aleyhte: reklam haz›rlatmak ve yay›nlatmak
çok pahal› olabilir. Her zaman umuldu¤u kadar
iyi bir sonuç vermez ve çaresizlik içinde gönüllü
arad›¤›n›z izlenimini de uyand›rabilir.
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3.2.2 Gönüllü eleme yöntemleri
Gönüllü kaydetme iﬂlemi, mümkün oldu¤u kadar
çok say›da gönüllü almak demek olmay›p, do¤ru
proje için do¤ru gönüllüyü bulmak demektir. Dolay›s›yla eleme iﬂlemi, uygun gönüllüyü uygun
projeyle eﬂleﬂtirmek için gereklidir. Baﬂvuru formu ve görüﬂme, iki temel eleme yöntemidir.
Baﬂvuru formu
‹ster uzun ister k›sa vadeli UGH yap›yor olun, her
aday›n›z için bir baﬂvuru formunuzun olmas›n›n
pek çok yarar› oldu¤unu görürsünüz. Bir baﬂvuru
formu, kiﬂisel bilgilerin dosyaya geçirilmek üzere
toplanmas›ndan ibaret de¤ildir. Gönüllüleri görevlerine ataman›za olanak veren ve size gelen
insanlar hakk›nda daha çok ﬂey bilmenize ve bu
bak›mdan gelecekteki kay›t stratejinizi gözden
geçirmenize f›rsat tan›yan iyi bir yöntemdir
Bir baﬂvuru formu nas›l olmal›d›r? Form k›sa olmal›d›r ancak, birkaç temel nokta var ki formda
mutlaka bulunmal›d›r.
- Kiﬂisel bilgiler (örne¤in, isim ve soyad›, adres,
telefon, yaﬂ, cinsiyet)
- Program›n süresi (örne¤in, farkl› sürelerde görevlendirmeler önerdi¤inizde)
- Tercih edilen projeler/etkinlikler (örne¤in, çeﬂitli ilgi alanlar›nda önerdi¤iniz projeler oldu¤u zamanlarda)
- Tercih edilen ülke/bölge (örne¤in, farkl› ülkelerde ya da bölgelerde görevlendirebilme durumunda)

- Bu noktaya kadar s›ralananlar, bir baﬂvuru formunun “de¤iﬂmez bilgileridir” ama ayn› zamanda motivasyon, beklenti, tutum ve ihtiyaç gibi
konular›n araﬂt›r›ld›¤› “yoruma aç›k bilgiler” de
vard›r ki bunlar, bir UGH için do¤ru gönüllünün bulunmas›nda çok daha önemli bilgi kaynaklar›d›r.
Bütün bu bilgileri baﬂka kiﬂilere ya da ortak kuruluﬂlara aktarman›z gerekiyorsa, elektronik ortamda baﬂvuru seçene¤ini düﬂünebilirsiniz. Kay›tlar›n internet üzerinden yap›lmas› halinde
geçersiz baﬂvuru (örne¤in eksik bilgiler, yanl›ﬂ
veriler) oran› düﬂürülebilir ve veri yönetimi bilgisayar ortam›nda daha kolaylaﬂt›r›labilir (listelerin
bas›lmas›, adres mektup birleﬂtirilmesi vb.).
Baz› kuruluﬂlar baﬂvuru formlar›n› haz›rlarken insanlar› ürküten ve rahats›z eden sorulardan kaç›nmaya özen gösterirler. Bir adaya kendisinin
(henüz) sahip olmad›¤› bir beceri soruldu¤unda
nas›l bir tepki gösterir? Bu tip hassas bilgileri dolayl› bir yoldan, örne¤in karﬂ›l›kl› bir görüﬂme
s›ras›nda ö¤renme yolunu seçebilirsiniz. Ayr›ca
kiﬂisel bilgilerin mahrem oldu¤unu akl›n›zdan
ç›karmay›n.
Görüﬂme
Pek çok kuruluﬂ, baﬂvuruda bulunan kiﬂilerle teke
tek görüﬂmekten kaç›n›r çünkü bunun çok zaman
ald›¤›n› düﬂünür; onlara göre baﬂvuru formundaki
bilgiler yeterlidir. Oysa karﬂ›l›kl› bir görüﬂme, baﬂvuruda bulunan kiﬂinin kendisini ne derece iﬂe
adayaca¤›na iliﬂkin daha çok bilgi verir ve baﬂvuru sahibiyle yurtd›ﬂ›ndaki belirli bir pozisyonun
daha iyi eﬂleﬂtirilmesine olanak sa¤lar.
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Görüﬂme yapman›n ipuçlar›
1. Ortam› seçin
Görüﬂme, ne çok resmi ne de gayri resmi olan s›cak bir ortamda
(örne¤in, kuruluﬂunuzdaki fazla büyük olmayan sessiz bir odada)
gerçekleﬂtirilmelidir. Baﬂvuruda bulunan kiﬂiyle aran›zda herhangi bir
fiziksel engelin (örne¤in masa, tezgâh vb.) olmamas›nda yarar vard›r.
2. Kendinizi tan›t›n
Gönüllüye ad›n›z› söyleyin ve kuruluﬂla olan ba¤›n›z› aç›klay›n (örne¤in
unvan›n›z› ya da görevinizi). Bu, aç›kl›¤›n ve saydaml›¤›n bir göstergesidir.
3. “Buzlar› k›r›n”
Hava durumu, görüﬂme adresine ulaﬂ›m, çay ya da kahve gibi s›radan konularda karﬂ›l›kl›
birkaç söz ederek aday› ve kendinizi rahatlatmaya çal›ﬂ›n.
4. Görüﬂmeye bir teﬂekkürle baﬂlay›n
Karﬂ›n›zda oturan kiﬂi önerece¤iniz konuyla ilgilendi¤ini göstermiﬂtir. Kuruluﬂunuzda
gönüllü olarak çal›ﬂmay› düﬂünmüﬂ oldu¤u için kendisine teﬂekkür edebilirsiniz.
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5. Verileri do¤rulay›n
Görüﬂmeye beklenen kiﬂinin o olup olmad›¤›n› kontrol edin (do¤ru proje için do¤ru kiﬂinin gelip gelmedi¤ini). Bu aﬂamada baﬂvuru formu iﬂe yarar.

Claudia
Schachinger

6. Amac›n›z› belirtin
K›saca görüﬂmenin amac›n› aç›klay›n; adaya görüﬂme süresini söyleyin ve kendisine yöneltilecek
olan sorulara birkaç örnek verin. Adaya, kuruluﬂunuzla ya da gönüllü hizmetle ilgili sorular
sorabilece¤ini belirtin.
7. Kuruluﬂunuzu ve program›n›z› tan›t›n
Aday›n›za soru sormaya geçmeden önce gönüllü hizmetin ard›ndaki düﬂünceleri aç›klamaya
biraz zaman ay›r›n (amaçlar›, stratejisi, iﬂ tan›m› vb.).
8. Sorular
Önceden haz›rlanm›ﬂ bir dizi soru, bir görüﬂmede yol gösterici olabilir ancak, yapay oldu¤u
izlenimini uyand›rmamal›d›r. Görüﬂmenin ak›ﬂ›na göre baz› sorular› ekleyin ya da ç›kar›n. Yan›t›
“Evet” ya da “hay›r” olan sorulardan kaç›n›n. ﬁu sorular uygun olabilir:
– Size göre gönüllülük neden önemli?
– Bu alanda gönüllü çal›ﬂma deneyiminiz var m›?
– ‹ﬂinizde ya da önceki gönüllü çal›ﬂma deneyiminizde neler hoﬂunuza gidiyordu?
– Hiç yurtd›ﬂ›nda yaﬂad›n›z m›? Yaﬂad›ysan›z, bu nas›l bir deneyimdi?
– Anlaﬂmazl›klar› giderme yönteminizi nas›l anlat›rd›n›z?
– Aileniz ve arkadaﬂlar›n›z seçiminiz hakk›nda ne düﬂünüyorlar?
– Neden özellikle bu alanda/ülkede gönüllü olarak çal›ﬂmak istiyorsunuz?
Aday, sorular›n›z› yan›tlarken onu etkin bir ﬂekilde dinleyin. Bu, baﬂ›n›zla onaylama, zaman
zaman “evet” deme ya da dinlediklerinize iliﬂkin daha ayr›nt›l› yorumlar yapma biçiminde olabilir. Sorular›n›zda aﬂ›r›ya kaçmay›n; on ila on beﬂ soru yeterli olmal›d›r. Ancak, bir yan›ttan
hoﬂnut kalmad›¤›n›z ya da bir konuda kuﬂkular›n›z oldu¤u takdirde baﬂtan al›n.
9. Görüﬂmeyi tamamlamak
Görüﬂmeyi, sormak istedi¤iniz bütün sorular› sordu¤unuzdan ve aday›n daha
fazla söyleyecek bir ﬂeyi ya da sorusu olmad›¤›ndan emin olduktan sonra bitirin.
Adaya sonraki ad›mlar›n neler oldu¤unu aç›klay›n (örne¤in onunla en erken ne
zaman ba¤lant›ya geçebilece¤inizi, mektup mu gönderece¤inizi ya da telefon
mu edece¤inizi vb.)
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3.2.3 Gönüllülerin ikinci bir elemeden
geçmesi gerekti¤inde
K›r›lgan olarak adland›r›lan müﬂteri gruplar›yla
(çocuklar, on sekiz yaﬂ›ndan küçükler, zihinsel
ya da fiziksel engelli yaﬂl› insanlar, kanser ya da
AIDS gibi kronik hastal›¤› olanlar, (eski) alkolikler ya da uyuﬂturucu ba¤›ml›lar›) çal›ﬂ›rken, müﬂterilerinizin gönüllünün yan›nda güvencede oldu¤unu bilmek istersiniz. Bu nedenle ikinci bir
elemenin (ve haz›rl›¤›n) yap›lmas›, riskleri en aza
indirebilmenize ve müﬂteri grubunuza en iyi hizmeti sunabilmenize yard›mc› olur. Sizi kuﬂkuculu¤a yöneltmekten çok bilinçli ve saydam bir eleme stratejisi geliﬂtirmenizi istiyoruz. ‹ﬂte size
yard›mc› olabilecek baz› kurallar:
1. Ne tür davran›ﬂlar›n taciz veya suistimal
kapsam›na girdi¤ini aç›kça ortaya koyun
Kuruluﬂunuz, gönüllülerin müﬂterilerinizle olan
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çal›ﬂmas› ve iliﬂkisi bak›m›ndan nelerin taciz veya suistimal olarak de¤erlendirildi¤i (kanunlara
ya da kendi etik anlay›ﬂ›n›za göre) konusunda
net bir görüﬂe sahip olmal›d›r. Tacizi veya suistimali tan›mlayan bu kurallar ve herhangi bir suistimal durumunda izlenmesi gereken yöntem yaz›ya dökülmelidir. Hem personel hem de
gönüllüler bu kurallar hakk›nda bilgilendirilmeli
ve bunlara ba¤l› kalmal›d›rlar (örne¤in, çocuklar
ve gençlerle fiziksel temas bak›m›ndan uygun
davran›ﬂ›n nas›l oldu¤u, proje uygulama alan›nda alkol tüketimi vb.).
2. Gönüllünün iﬂ tan›m›n› gözden geçirin
Gönüllünün görevlerinin tan›mlanmas›, gerekli
denetim, gönüllüde aranan koﬂullar ve deneyim
size pek çok bilgi verir. Bunlar›n takip edilmesi
sonucunda örne¤in, gönüllü hizmetin “yüksek
risk” içerip içermedi¤ini ortaya koyabilirsiniz.
Buna ba¤l› olarak daha uzun bir baﬂvuru formu,
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özel yaz›l› s›navlar, kiﬂilik anketleri, kuruluﬂunuzdaki çeﬂitli kiﬂilerle görüﬂmeler ya da simulasyon
oyunlar› arac›l›¤›yla ikinci bir eleme yap›p yapmamaya karar verebilirsiniz.

3.3 Aktörlerin
haz›rlanmas›

3. Eleme iﬂlemine baﬂka kiﬂileri de kat›n
Bir görüﬂme s›ras›nda, örne¤in birisi di¤erinin kaç›rd›¤› baz› iﬂaretleri yakalayabilir. Eski ya da ﬂimdiki gönüllüleriniz taraf›ndan yap›lan “akran görüﬂmeleri” sayesinde aday›, iﬂi gerçekten bilen
birisinin bak›ﬂ aç›s›ndan farkl› bir gözle de¤erlendirebilirsiniz.
4. Birkaç kaynaktan bilgi toplay›n
Gönüllünün ileride üstlenece¤i görevlerin, sa¤lam
ve güvenilir bir geçmiﬂi olan birisini gerektirdi¤ini
düﬂünüyorsan›z, aday›n söz konusu müﬂteri grubuyla yapt›¤› çal›ﬂmayla ilgili olarak do¤rudan deneyimi olan kiﬂileri referans vermesini isteyebilirsiniz. Bu kiﬂilere aﬂa¤›da belirtilen sorular› sorun:
- Bu kiﬂinin müﬂteri grubumuzla çal›ﬂmas› konusunda herhangi bir kayg›n›z var m›?
- Bu kiﬂiyi bu görev için önerir misiniz ve neden?
- Bu kiﬂiyi ald›¤›m›z› varsayarsak, ne tür bir e¤itimden geçmesini önerirsiniz? Ya da sizce bu kiﬂi yo¤un bir denetime tabii tutulmal› m›d›r?
5. Deneme dönemi
Gönüllülerinizi, “yüksek risk” grubundaki müﬂteriler söz konusu oldu¤unda bir deneme süresine
tabi tutabilirsiniz. Bu, baﬂlang›çtaki eleme iﬂleminizi destekler ve son bir karar vermeden önce yeni gönüllünün uygun olup olmad›¤›n› de¤erlendirmenize olanak sa¤lar.

Simona
Costanzo
ve
Peter
Hofmann

UGH, farkl› gerçekliklerle -kuruluﬂlar›n ve insanlar›n›n gerçeklikleri- yüzleﬂerek yeni ufuklar açmakt›r. Bir UGH projesinin baﬂar›l› olmas› büyük
ölçüde projede yer alan bütün aktörlerin haz›rl›¤›n›n niteli¤ine ba¤l›d›r. Krize ve anlaﬂmazl›¤a yol
açabilecek pek çok durum, iyi bir haz›rl›k sayesinde önlenebilir.

3.3.1 Gönüllülerin haz›rlanmas›
Aktörler baﬂl›kl› Bölüm 2.1.’de de iﬂaret edildi¤i
gibi, gönüllünün bir UGH için haz›rlanmas›, her
ne kadar büyük ölçüde gönderen kuruluﬂun sorumlulu¤unda olsa da en do¤rusu, gönderen ve
ev sahibi kuruluﬂ aras›ndaki görüﬂmelerin bir ürünü olmas›d›r. Bu ﬂekilde ev sahibi kuruluﬂ, baz›
eksiklikleri gidererek haz›rl›k çal›ﬂmas›n› tamamlayabilir (bkz. Bölüm 4.1, ‹ﬂe baﬂlama ve var›ﬂ e¤itimi). Aﬂa¤›da dile getirilen baz› unsurlar, k›sa vadeli projelerden ziyade uzun vadeli projeler için
uygundur. Genel olarak söylemek gerekirse, yurtd›ﬂ›ndaki süre ne kadar uzun ve ev sahibi ülkenin
kültürü ne kadar farkl› olursa, yap›lan haz›rl›k da
o kadar kapsaml› olmal›d›r.
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Gönüllünün haz›rlanmas› üç eksende planlanabilir: motivasyon ve beklentiler, çal›ﬂma ve yaﬂam
koﬂullar› ve kültürleraras› haz›rl›k.

6. Polis denetimi
Polis denetimi belirli baz› ülkelerde (örne¤in ‹ngiltere) ola¤an ve hatta çocuklar gibi özel müﬂteri gruplar›yla çal›ﬂan gönüllüler için zorunlu bir
uygulama say›labilir. Di¤er ülkelerde ise bu maksatla sab›ka kayd›n›z›n temiz oldu¤unu belirten
“iyi hal kâ¤›d›” verilir. Kuruluﬂunuz gönüllüleri
bir elemeden geçirirken ve seçtiklerini bünyesine
al›rken, ülkenizdeki yasal koﬂullar› yerine getirmelidir. Bunu tabii ki gönüllüleri ürkütmeden
yapmak gerekir.
Dikkat! Mahremiyet hakk›na sayg› gösterin.
‹kinci bir elemenin amac› adaylar›n özel yaﬂamlar›na girmek de¤il, onlar› kapasitelerini ve s›n›rlar›n› de¤erlendirecek kadar tan›makt›r. Gönüllü hakk›ndaki kiﬂisel bilgi, yaln›zca bunu bilmesi
gereken kiﬂilere iletilmeli (örne¤in ev sahibi kuruluﬂtaki destek eleman›na) ve baﬂkalar›ndan sakl›
tutulmal›d›r.

Gönüllü bunu neden yapmak istemektedir?
Motivasyon ve beklentiler
Gönüllülerin bir UGH’ye kat›lma nedenlerini bilmek, yanl›ﬂ anlamalara meydan vermemek aç›s›ndan önemlidir. Gönüllülerin, yurtd›ﬂ›ndan gönüllü
kabul etmenin ev sahibi kuruluﬂ için bir motivasyon oldu¤unun fark›nda olmalar›n› sa¤lamak da
ayn› derecede önemlidir. Özetle söylemek gerekirse, iki taraf›n beklentileri birbirine denk düﬂmelidir (bkz. Bölüm 1.4, Uluslararas› Gönüllü Hizmetin Nedenleri).
Bu belirli baz› motivasyonlar›n yan› s›ra gönüllülere, bu giriﬂimlerini daha toplumsal ve tarihsel bir
çerçevede de¤erlendirmeleri için gönüllü hizmet
hareketi konusunda bir sunuﬂ yapmak da faydal›
olabilir (bkz. Bölüm 1.3 Uluslararas› Gönüllü Hizmetin Geliﬂimi).
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Gönüllülerin ve di¤er kiﬂilerin neden bir UGH’nin
parças› olmay› istediklerini ö¤renmek ve bunu
belgelemek için aﬂa¤›daki çal›ﬂmalar yap›labilir.
Gönüllüler ev sahibi kuruluﬂun motivasyonlar›n›n
kendilerininkiyle yüzde yüz örtüﬂmedi¤ini anla-

d›klar›nda, her iki taraf›n da ihtiyaçlar›n› olabildi¤ince karﬂ›lamak üzere baﬂlang›çtaki baz› düﬂüncelerinden vazgeçmeye ve kendilerini ev sahiplerinin ihtiyaçlar›na göre haz›rlamaya daha istekli
olabilirler. Bunun tam tersi de geçerlidir.

Motivasyon konusunda beyin f›rt›nas› yap›lmas›
Gönüllülerden, yurtd›ﬂ›na gitme nedenleri üzerinde düﬂünmeye biraz zaman ay›rmalar›n› isteyin. Yurtd›ﬂ›nda bulunmakla ilgili beklentilerini ve kayg›lar›n› yazmalar›n› sa¤lay›n. ‹kinci basamak olarak, ev sahibi kuruluﬂun gönüllülerin kal›ﬂ›yla ilgili beklentilerinin ve kayg›lar›n›n neler
olabilece¤ini düﬂünmelerini isteyin. Yazma iﬂini bitirdiklerinde, küçük gruplar oluﬂturmalar›n›
ve sonuçlar› tart›ﬂmalar›n› isteyin. Tüm bunlardan bir sonuç alabilmek için baﬂkalar›yla paylaﬂmak istedikleri konular›, herkesin haz›r bulundu¤u bir ortamda de¤erlendirmeleri gerekmektedir.
Kendime bir mektup
Gönüllülerden belirli bir projeyi seçme nedenleri, bununla ilgili beklentileri ve kayg›lar› hakk›nda kendilerine bir mektup yazmalar›n› isteyin. Kat›l›mc›lar›n rahatça düﬂünebilecekleri bir ortam sa¤lay›n (örne¤in müzik, rahat bir oda). Mektup kesinlikle gizli tutulmal›, gönderen kuruluﬂ taraf›ndan proje de¤erlendirme toplant›s›na dek kapal› olarak saklanmal›d›r. Böylece,
kat›l›mc›lar›n kendilerine karﬂ› dürüst olmalar› sa¤lan›r. Bu çal›ﬂma, aylar sonraki de¤erlendirme
toplant›s›nda ele al›n›r. Kat›l›mc›lar›n yola ç›kmadan önceki düﬂüncelerini ve ruh hallerini hat›rlamalar›n› sa¤lar ve kaydettikleri geliﬂmeyi görmelerine yard›m eder.
Korkular›n ve beklentilerin yarat›c› yollardan ifade edilmesi
Birkaç metre beyaz duvar ka¤›d› temin edip, yere serin ve kat›l›mc›lardan bunun çevresinde toplan›p, yurtd›ﬂ›nda kalma konusunu düﬂündüklerinde ak›llar›na gelen ﬂeyleri çizmelerini isteyin.
Yumuﬂak bir enstrümantal müzik, bu al›ﬂt›rma için uygun ortam› sa¤layabilir. Müzi¤i zaman zaman keserek ya da de¤iﬂtirerek onlardan hareket etmelerini ve yeni bir çizime geçmelerini isteyin. Kat›l›mc›lar birbirlerinin çizimlerine eklemeler de yapabilirler.
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Gönüllü sözcü¤ünün anlam› nedir ?
Haz›rl›k çal›ﬂmas› yapt›¤›n›z gönüllü grubu uluslararas› bir ekip ise, gönüllü teriminin çeﬂitli kültürel ba¤lamlardaki farkl› anlamlar›na ›ﬂ›k tutmak üzere bu sözcü¤ün çeﬂitli dillerdeki ve ülkelerdeki anlam›n› onlarla birlikte araﬂt›rmak ilginç olabilir.

Çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂullar› hakk›nda bilgi
Ev sahibi kuruluﬂ, gönüllülerin UGH’deki
çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂullar› hakk›nda bir fikir
edinmeleri için gerekli bilginin verilmesini
(gönderen kuruluﬂ arac›l›¤›yla) sa¤lamal›d›r.
Gönüllünün kendini rahat hissetmesi, yeni
bir ülkeye ve projeye geçiﬂin getirdi¤i belirsizli¤in azalmas›na ba¤l›d›r. Gönüllülere
do¤ru bilgilerin verilmesi, sorular›n›n yan›tlanmas›, kendileriyle ilgilenildi¤ini hissetme-
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leri, uyumak ve yemek yemek için güzel bir
yere sahip olmalar› ve neler bekleyebileceklerine ve kendilerinden neler beklendi¤ine
iliﬂkin bir kar›ﬂ›kl›¤›n olmamas› endiﬂelerini
büyük ölçüde giderir ve memnuniyetle karﬂ›land›klar› duygusunu uyand›r›r.
‹ﬂte gönüllülerin (ve gönderen kuruluﬂun)
bilmeleri gereken ve bilmek istedikleri ﬂeylerin bir kontrol listesi.
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Bir tan›t›m toplant›s›
için kontrol listesi

Proje hakk›nda
• Projenin ve iﬂin ayr›nt›l› olarak tan›mlanmas› (amaçlar, görevler, yararlar, zaman
planlamas› vb.)
• Aranan gönüllü profili (yaﬂ s›n›r›, beceriler,
yabanc› dil bilgisi vb. )
• Proje s›ras›nda sa¤lanmas› öngörülen destek (e¤itim, destek eleman›, dil e¤itimi vb.)
• Ev sahibi kuruluﬂun ve burada çal›ﬂan kiﬂilerin tan›t›lmas›
• Gönüllüler için güvenlik ve davran›ﬂ kurallar› (gerekti¤inde kültürel çevreye ya da ev
sahibi projenin özel koﬂullar›na ba¤l› olarak)

Yaﬂam koﬂullar› hakk›nda
• Uygulamaya yönelik düzenlemeler (sigorta, mali, sa¤l›k ve sosyal güvenlik, acil durum iﬂlemleri vb.)
• Yemek ve konaklama düzenlemeleri, iﬂ ve
yaﬂam mahallinin bulundu¤u yer
• Seyahat düzenlemeleri (vize, seyahat talimatlar›, yerel ulaﬂ›m vb.)
• Mali düzenlemeler (katk›lar, cep harçl›¤›
vb.)
• Ev sahibi ülke hakk›nda genel bilgi (kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasal)
Dikkat! ‹ki kuruluﬂ aras›nda proje baﬂlamadan önce verimli bir iletiﬂim kuruldu¤u
takdirde gönderen kuruluﬂ, uygun bir haz›rl›k yap›lmas›n› sa¤layabilir. Gönüllüyü
özellikle uzun vadeli projelerde, ev sahibi
projeyle erken bir evrede iliﬂkiye geçirmek
önemlidir. Böylelikle gönüllünün, baﬂka
meseleleri do¤rudan çözmesine ve iki taraf›n uzaktan birbirini tan›mas›na olanak
sa¤lanm›ﬂ olur.

Bilgi çeﬂitli yollardan iletilmelidir:
- Toplant›da, yaln›zca bilgi “verilmesi” gerekiyor
olsa bile kat›l›m› özendiri; sorulara, önerilere ve
tart›ﬂmalara yer aç›n.
- Deneyimlerini anlatmak üzere eski gönüllüleri
davet edin.
- Ev sahibi ülkeden baz› kiﬂileri davet ederek ülkelerini tan›tmalar›n› isteyin.
- Ülkeyi tan›tmak için oyunlardan ve görsel-iﬂitsel malzemelerden yararlan›n.
- Kat›l›mc›lar›n, temin etti¤iniz edebiyat yap›tlar›
ya da internet siteleri arac›l›¤›yla baz› bilgilere
kendilerinin ulaﬂmas›n› sa¤lay›n ve elde ettikleri bu bilgileri grubun di¤er üyelerine yarat›c› bir
biçimde sunmalar›n› isteyin.
- Temel bilgileri (ev sahibi kuruluﬂta ba¤lant›ya
geçilecek kiﬂinin telefon numaras›, e-posta adresi vb.) içeren bir tan›t›m dosyas› verin.
Kültürleraras› haz›rl›k
Haz›rl›k e¤itiminin üçüncü ö¤esi, s›n›r ötesi gönüllü hizmetin kültürleraras› boyutuyla ilgilidir.
Gönüllülerin hareketinden önce yap›lan bir kültürleraras› toplant›, gönüllüleri mevcut kültürel
kavramlar, kendi kültürel geçmiﬂleri ve ev sahibi
toplulu¤un kültürü gibi konularda bilinçlendirmelidir. Gözlem duygular›n› pekiﬂtirmeli ve onlar› bu konuda karﬂ›laﬂabilecekleri güçlüklere haz›rlamal›d›r. Bununla birlikte, gönüllülere baz›
davran›ﬂ kal›plar› dayat›lmamal›d›r. Kültürleraras›
ö¤renim konusunda bir e¤itim dosyas› (www.
training-youth.net adresinden indirilebilir) ve
kültürleraras› enformel e¤itim konusunda bir e¤itim paketi (www.ecri.coe.int) mevcut oldu¤u
için kültürleraras› haz›rl›k konusuna iliﬂkin ayr›nt›lara burada hiç de¤inmeyece¤iz.
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Çal›ﬂmak ve yaﬂamak üzere yurtd›ﬂ›na giden bir
kiﬂinin, kültürün insanlar üzerindeki etkisini ve
bir ülkede ya da kültürde yaﬂ, inanç, cinsiyet ve
benzeri etkenlere ba¤l› mevcut çeﬂitlili¤i anlamas› önemlidir. Kültür insanlara, toplulu¤un tüm
üyelerini kiﬂisel olarak tan›m›yor olduklar› halde
bir aidiyet duygusu verir. Bu kural, kendi (kültürel) toplulu¤undan ayr› yaﬂamak zorunda kalan
ama yine de ev sahibi ülkedeki bir gruba ait olma ihtiyac›n› duyan gönüllüyü de etkileyebilir.
Birtak›m uygulamalar, kiﬂisel ve kültürel kimli¤in
keﬂfedilmesini ve gönüllünün basmakal›p yarg›lara baﬂvurmadan karmaﬂ›kl›¤› ele almay› ö¤renmesini sa¤lar. “So¤an uygulamas›” (bak›n›z
Kültürleraras› Ö¤renim: “çeﬂitlilik so¤an›” konusundaki e¤itim dosyas›, s. 43) bu tür bir uygulamad›r; kiﬂinin kültürün yan› s›ra aile, dostlar, e¤itim ve benzeri pek çok farkl› “katman” taraf›ndan
biçimlendirildi¤i düﬂüncesine dayanmaktad›r.
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Baz› kültürel anlay›ﬂlar›n nas›l bir iﬂlevi oldu¤unun ve üzerimizdeki etkilerinin anlaﬂ›lmas› için
insanlara aktar›lmas›nda yarar vard›r. “Buzda¤›
modeli”, kültürün karmaﬂ›kl›¤›n› anlayabilmenin
bir yoludur. Bu modele göre kültür güzel sanatlar, müzik, yemek ve giyim ve benzeri görünür
ö¤eleri sayesinde bir dereceye kadar tan›mlan›r.
Bununla birlikte, kültürel ö¤elerin büyük ço¤unlu¤u gözle görülmez ve bilinçalt›ndad›r (farkl› tutumlar ve rol modelleri, zaman ve mekân anlay›ﬂlar› vb.). Di¤er modeller, ülkelerin belirli
de¤erlere göre dereceli olarak s›n›fland›r›lmas›na
olanak sa¤lar. Bu gönüllünün, genelde kendi
kültüründen farkl› olan› görmesine yard›m etmesi bak›m›ndan ilginçtir. Bu konu, kültürleraras›
ö¤renim konusundaki e¤itim dosyas›nda “Kültürleraras› ö¤renim kavramlar›” baﬂl›¤› alt›nda daha ayr›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r (s. 17-35).

pik” seyrini, “uyum devresi” yaklaﬂ›m›yla ele almak özellikle uzun süreli kal›ﬂlar aç›s›ndan yararl› olur. Bu yaklaﬂ›mla, kiﬂinin yurtd›ﬂ›nda bulundu¤u s›rada geçirebilece¤i çeﬂitli evreler göz
önünde canland›r›lmaya çal›ﬂ›l›r ve bir “kültür ﬂoku” döneminden geçme ihtimali üstünde durulur.
Bu dönem, kiﬂinin olumsuz duygular›n›n üstesinden gelip, yoluna devam etme yöntemine ba¤l›
olarak uyumun ve dengenin çeﬂitli düzeylerde
sa¤land›¤› bir evreye dönüﬂebilir. Haz›rl›k toplant›s›nda kat›l›mc›lar›, kendilerini bekleyen geliﬂim
süreci düﬂüncesiyle tan›ﬂt›rmak ve de¤erlendirme
s›ras›nda yine ayn› konuya dönerek, bu deneyimlerinin öncesi ve sonras› aras›nda bir s›n›r çizmelerini istemek yararl›d›r.
Grove ve Torbiörn’ün, Michael Paige’nin, Kültür“Uyum Gösterme” Döngüsü

Kültür üçgeni
Bilinçdüzeyi

müzik
adetler
kurallar

Bilinçalt›

günlük yaﬂam
biçimleri
al›ﬂkanl›klar
gelenekler de¤erler
yaﬂam ve mekân anlay›ﬂlar›

Proje Yönetimi ve Ulusaﬂ›r› Gönüllü Hizmet E¤itim Kursu’ndan uyarlanm›ﬂt›r: son rapor (7-14
Mart 1999) Avrupa Konseyi, Gençlik Müdürlü¤ü
DJ/TC C‹LT (99)2, s. 29.
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Son olarak, yurtd›ﬂ›nda bulunma deneyiminin “ti-

Duygular

“Kültürel Uyum” E¤risi

Süre x ay

leraras› Deneyim E¤itimi, (Yarmouth: Intercultural
Press, 1993) adl› kitab›nda yer alan “Kültürleraras›
uyumun yeni bir kavramsallaﬂt›rmas› ve e¤itimin
amaçlar›” baﬂl›kl› makalesinden uyarlanm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da, kültür ﬂokunun üstesinden gelmek için
s›ralanan öneriler, kat›l›mc›lara gerekti¤inde baﬂvurabilecekleri bir yöntem olarak sunulabilir.

Kültür ﬁoku?
• Yurtd›ﬂ›nda bulundu¤unuz s›rada kendinizi kötü hissetti¤iniz zaman, öfkenizi karﬂ›n›zdakilere yans›tmadan önce, bu duygulara nelerin yol açt›¤›n› düﬂünmeye biraz zaman ay›r›n.
• Elbette olumsuz duygular›n›z› hakl› ç›karan yüzlerce ufak tefek somut neden
bulacaks›n›z ancak, olan biteni tam olarak kavrayabilmek için bütün o küçük
ﬂeylere biraz mesafeli yaklaﬂmaya çal›ﬂ›n.
• Çevrenizdekilere neler hissetti¤inizi aç›klay›n. Öncelikle sorunlar›n›z› hiç geciktirmeden ilgili kiﬂilerle birlikte çözmeye çal›ﬂ›n. Ülkenizdeki yak›nlar›n›za baﬂ›n›z her
s›k›ﬂt›¤›nda telefon etmekten ve mektup yazmaktan kaç›n›n; onlar› gereksiz yere
endiﬂelendirmiﬂ olursunuz. Üstelik siz bir yan›t al›ncaya dek iﬂin ﬂekli de¤iﬂmiﬂ olabilir. Günce tutmak düﬂüncelerinize netlik kazand›rman›za çok yard›mc› olabilir.
Sorunlar peﬂinizi b›rakmad›¤› takdirde, bu durumu tabii ki çözüm bulunabilmesi
için ev sahibi ve gönderen kuruluﬂlara bildirmelisiniz.
• Kendi kültürünüze ait baz› ﬂeyleri çevrenizdeki insanlarla paylaﬂmaya çal›ﬂ›n: onlara yemek yap›n, ülkeniz hakk›nda ilginç oldu¤unu düﬂündü¤ünüz bir konuyu ele alabilece¤iniz bir gece düzenleyin (örne¤in kültürel gelenekler, gençlerin durumu, siyasal ve ekonomik düzen ve e¤itim
sistemi vb.).
• Yarg›lamamaya çal›ﬂ›n. Her ne kadar bu anlams›zm›ﬂ gibi görünse de, kendinize bunun ne daha
iyi ne daha kötü, yaln›zca farkl› oldu¤unu söylemeye çal›ﬂ›n.
• Birkaç günlük bir hava de¤iﬂikli¤i, olaylara belirli bir mesafeden ve daha serinkanl› bakman›z
için yararl› olabilir. Bununla birlikte, sorunlar›n›zdan kaçmay›n. Ev sahibi ülkenin ikinci eviniz olmas›n› istiyorsan›z, buradaki insanlarla iliﬂki kurmaya daha fazla zaman ay›rmal›s›n›z.
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3.3.2 Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar›n
haz›rlanmas›
Haz›rlanmas› gereken kiﬂiler gönüllülerden ibaret de¤ildir; gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar da
üstlerine düﬂeni yapmak üzere haz›r olmal›d›rlar.
Haz›rl›k konusunda aﬂa¤›da s›ralanan öneriler,
gönderen kuruluﬂtan çok ev sahibi kuruluﬂ için
geçerli olabilir. Ancak bu haz›rl›k önlemleri, nerede al›n›rsa al›ns›n, her iki taraf›n da sorumlulu¤undad›r. ‹ﬂte göz önünde bulundurulmas› gereken baz› konular:
Neden bir Uluslararas› Gönüllü Hizmet’e
baﬂl›yorsunuz?
Proje Devresi baﬂl›kl› Bölüm 2.2’de de¤indi¤imiz
gibi projenizin ilk basama¤›, amaçlar›n tan›mlanmas› ve bir UGH’ya gerek olup olmad›¤›n›n saptanmas›d›r. Proje koordinatörü ve kuruluﬂ (yönetim kurulu, iﬂ arkadaﬂlar› gönüllüler vb.), nelerin
amaçland›¤›n› bilmeli ve tercihen bu giriﬂimin
yararlar› ve amaçlar› konusunda ikna olmal›d›rlar. ‹lk kez gönüllü kabul etmenin, kuruluﬂ kültürü üstünde önemli bir etkisi olabilir ve bu ço¤u
zaman bir endiﬂe kayna¤›d›r. Bu nedenle projenin her aﬂamas›nda gönüllülerle birlikte çal›ﬂacak
olan iﬂ arkadaﬂlar›n›z›n deste¤inden yararlanmak
için kat›l›mlar›n› sa¤lamak son derece önemlidir.
(bkz. Bölüm 4.2.2, Personelin motivasyonu -unutulan boyut).
Kuruluﬂlar›n UGH’ye girmelerinin muhtemel nedenleri:
- Uluslararas› iliﬂkileri güçlendirmek
- Çal›ﬂmay› zenginleﬂtirmek
- Müﬂteriler üzerinde olumlu bir etki yaratmak
- Genç insanlara ya da özel gereksinimleri olan
kiﬂilere çeﬂitli f›rsatlar sa¤lamak
- Gönüllülük düﬂüncesinin yerel topluluk taraf›ndan benimsenmesini sa¤lamak
- Kuruluﬂa fon sa¤layanlar, müﬂteriler, ortak kuruluﬂlar ve benzeri topluluklar karﬂ›s›nda sada
büyük bir sayg›nl›k kazand›rmak
- Kuruluﬂtaki iﬂ atmosferini iyileﬂtirir
- Ortak kuruluﬂla iﬂbirli¤ini pekiﬂtirir
- Baﬂka türlü kaynak bulamayaca¤›n›z bir düﬂünceyi gerçekleﬂtirebilmek
Bir uygulama örne¤i için ELKA’n›n Bölüm
2.2.’deki öyküsüne bak›n›z.
Dikkat! UGH’deki baﬂar›n›z› ölçebilmek için ne
elde etmek istedi¤inizi daha yola ç›karken bilmeniz gerekir. De¤erlendirme, her projenin ilk ad›mdan itibaren ayr›lmaz bir parças› olmal›d›r. De¤er-

lendirmeye (bkz. Bölüm 5.1, De¤erlendirme) göre bir planlaman›n yap›labilmesi için hangi de¤erlendirme araçlar›ndan (örne¤in bir günce, söyleﬂiler, anketler) yararlanaca¤›n›z› düﬂünün.
Gönüllüler için nelerin sa¤lanmas›
gerekmektedir ?
Çal›ﬂmalar, gönüllülerin uzun süreli bir hizmette
zaman›ndan önce ülkelerine dönmelerinin belli
baﬂl› nedenlerinden birisinin, gerçekçi olmayan
görevlendirmeler oldu¤unu göstermiﬂtir. Asl›nda
bir gönüllüye hiç ihtiyaç olmamas›ndan, dolay›s›yla gönüllülere yeterince iﬂ verilememesinden
kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle kuruluﬂlar›n, gönüllülerin yapacaklar› iﬂ konusunda net bir fikre
sahip olmalar› ve bu görevler için gerekli olan
araçlar› do¤al olarak gönüllüler gelmeden önce
temin etmeleri gerekmektedir.
Kuruluﬂun çal›ﬂmas›na katk›da bulunamad›¤›n›
(iﬂ ya da gerekli araçlar olmad›¤› için) düﬂünen
gönüllüler, projeyle bütünleﬂmede ciddi sorunlar
yaﬂarlar.
‹ﬂle ilgili aﬂa¤›daki sorular, gönüllüye gösterilen
özenin esas›d›r.

Gönüllüye özen gösterilmesi
• Ne yap›lmas› gerekmektedir? Kuruluﬂ bünyesinde yard›ma nerede gerçekten ihtiyaç
vard›r?
• ‹htiyaç de¤erlendirmesi çerçevesinde bak›ld›¤›nda, gönüllüleri dahil edebilece¤iniz bir
proje, iﬂ, atama ya da görev var m›d›r?
• ‹ﬂ nedir? Gönüllüler neler yapacaklar?
• Bu iﬂ gönüllüler ve kuruluﬂ aç›s›ndan anlaml› m›?
• Bu iﬂ, gönüllülerin geliﬂmesine ve bir ﬂeyler
ö¤renmesine olanak tan›r m›?
• Bu iﬂle birlikte gönüllülerde sahip olma ve
sorumluluk duygular› uyan›r m›?
• Gönüllülerde bu iﬂ için aranan nitelikler
nelerdir ?
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E¤itim için öneriler
ﬁeytan›n avukat›
Grubu iki kampa ay›r›n. Bir kamptakiler gönüllüler ve UGH lehine olabildi¤ince çok say›da sav ileri sürmelidirler. Di¤er kamptakiler
(ya da kolaylaﬂt›r›c›) ise ataman›n gönüllüye
uygun olmayabilece¤ine iliﬂkin mümkün oldu¤u kadar çok sav bulmal›d›rlar. On beﬂ yirmi dakikal›k bir beyin jimnasti¤inden sonra
her kamptan birer temsilciye, aﬂ›r› uçtaki görüﬂlerini savunmalar› için beﬂ dakika verilir.
Daha sonra çeﬂitli savlar›n geçerlili¤i konusunda bir tart›ﬂma yürütülebilir.
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Projenin, gönüllünün temel insani ihtiyaçlar›n› gözetmeyi temin eden genel çerçevesi, çal›ﬂman›n içeri¤inden daha önemlidir. Yemek
ve konaklama koﬂullar› gönüllünün standartlar›n› karﬂ›lamad›¤› takdirde, projenin baﬂar›l›
sonuçlanma olas›l›¤› düﬂüktür. Gönüllülere ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak uygun yaﬂam koﬂullar›n› haz›rlamak kuﬂkusuz son derece önemlidir.
Verimli bir çal›ﬂma yapmalar›n› bekleyebilmek için toplumsal ve boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirme ihtiyaçlar› da karﬂ›lanmal›d›r. Bu nedenle gönüllü bir iﬂe atand›¤›nda, yemek ve
konaklamayla ilgili ayr›nt›l› bir bilgi verilmeli
ve boﬂ zaman etkinlikleri için yak›n çevredeki
mevcut seçenekler (spor, bar, müzik, disko
vb.) konusunda bilgilendirilmelidir.
Yemek ve
konaklamayla ilgili
baz› görüﬂler
Konaklama
• bir ö¤renci evinde
• bir aile yan›nda
• di¤er gönüllülerle paylaﬂ›lan bir dairede
• bir yatakhanede
• ...?
Gönüllünün yaﬂam koﬂullar›, projenin baﬂar›s› aç›s›ndan son derece önemlidir. Bu nedenle son düzenlemeleri yapmadan önce
gönüllünün nelere ihtiyaç duydu¤unu ve
neleri tercih etti¤ini ö¤renmek iyi bir fikir
olabilir (en az›ndan uzun vadeli bir gönüllü
hizmette). Bir ö¤renci hostelinde tek kiﬂilik
bir odada kalmak, sosyal becerileri olan gönüllüler için harika olabilir ama kendisini güvende hissetmeyen, ba¤›ml› kiﬂilik yap›s›na
sahip gönüllüler için bir aile yan›nda kalmak
daha iyi bir fikirdir. Genellikle, proje süresinin uzunlu¤una ba¤l› olarak özel bir mekâna duyulan gereksinimin artar. Dolay›s›yla
uzun süreli projelerde gönüllülerin kendilerine ait bir odalar›n›n olmas› son derece
önemlidir. Çal›ﬂma kamp› gibi k›sa süreli bir
projede yatakhanede konaklama ço¤unlukla uygun bir seçenektir.

3

• ...?
Yemek:
• günlük ö¤le yeme¤i harçl›¤›
• yemek ç›karan yerel bir lokanta ya da kafeterya ile anlaﬂma
• haftal›k ya da ayl›k yemek harçl›¤›
• ö¤ünlerin aile yan›nda yenmesi
• ...?
Çeﬂitli ülkelerden gönüllülerin kat›ld›¤› grup
projelerinde herkesin s›rayla bütün ekip için
yemek yapmas› hoﬂ olabilir.
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UGH’n›n baﬂlang›c›nda gönüllünün kendisini
rahat hissetmesi ve iyi a¤›rland›¤›n› düﬂünmesi
sa¤lamal›d›r. Gönüllünün yeni ortamdaki ilk günü, sonraki günlerinin de seyrini belirler. Gönüllünün ilk geldi¤i gün herhangi bir organizasyonun yap›lmam›ﬂ olmas› projeye san›landan
daha büyük bir zarar verir. Gönüllünün havaalan›nda ya da istasyonda karﬂ›lanmas›, kuruluﬂun
gezdirilmesi ve bütün iﬂ arkadaﬂlar›yla tan›ﬂt›r›lmas›, kendisine yemek ve konaklama imkânlar›n›n anlat›lmas› ve bir hoﬂ geldin içkisi sunulmas› gibi ilk gün yap›labilecek ufak jestler
ço¤unlukla önemsenmez (bkz. Bölüm 4.1, ‹ﬂe
baﬂlama ve var›ﬂ e¤itimi).
Projenin hayata geçirilmesinde kimler rol al›r?
Bir projenin baﬂar›s› büyük ölçüde, bunun bir
ekip çal›ﬂmas› olup olmamas›na ba¤l›d›r. Bir
proje yönetmeni, di¤er personel üyeleri aras›ndaki iﬂbirli¤ini sa¤lamak üzere onlar› bilgilendirmeli ve projeye haz›rlamal›d›r. Projede yer alan
herkes, gönüllülerin kuruluﬂtaki rolünü ve gönüllülerle ilgili sorumluluk da¤›l›m›n› bilmelidir.
Son olarak ama ayn› derecede önemli bir nokta
da, gönüllünün hem kuruluﬂa hem de bütün
çevreye yeni kat›lan birisi olarak, içinde bulundu¤u özel kültürleraras› durumun anlay›ﬂla karﬂ›lanmas› gerekti¤idir.
Gönüllünün desteklenmesine iliﬂkin roller, haz›rl›k sürecinde aç›kl›¤a kavuﬂturulmal›d›r. Çeﬂitli
ihtiyaçlar destek gerektirir ancak, bütün iﬂleri tek
bir kiﬂi üstlenmemelidir. Genellikle üç ana destek
görevi vard›r :
- Baﬂka bir ülkede ve farkl› bir kültürde yaﬂaman›n daha genel yanlar›n› ele almak. Gönüllülerin verimli bir katk›da bulunabilmeleri ve bu
deneyimden yeni bir ﬂeyler ö¤renip, geliﬂmeleri için iklime al›ﬂmalar›na yard›mc› olmak, duygusal sorunlar›yla ilgilenmek ve içinde bulunduklar› durumu anlamak önemlidir.
- Gönüllülere günlük çal›ﬂmalar›nda destek vermek, bir çal›ﬂma plan› konusunda anlaﬂmak,
gerekli becerilere sahip olmalar›n› sa¤lamak ve
iﬂle ilgili sorunlar› tasfiye etmek.
- Gönüllüye, projenin hayata geçirildi¤i yerdeki
toplulu¤un sosyal yaﬂant›s›na kat›lmas›nda yard›mc› olan bir çözüm üreticisi (resource person) olmak (bu kuﬂkusuz uzun süreli projeler
için daha uygundur).
(Bkz. Bölüm 4.3, Gönüllülerin kesintisiz olarak
desteklenmesi)
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Gönüllülere destek veren kiﬂilerin e¤itimi
Gönüllüyle do¤rudan temas halinde olan ve bu
rollerden birini ilk kez üstlenen kiﬂilerin bir e¤itimden geçmeleri önerilir. Çeﬂitli ülkelerden gelen gönüllülere destek verme iﬂinde yetkinleﬂmek için konuyla ilgili bilgilere (gönüllülük
üstünde etkili olan e¤ilimler, gönüllülerin haklar› ve ödevleri, denetleyen personelin rolleri ve
sorumluluklar›, yasal konular), becerilere (iﬂ da¤›t›m›, görüﬂme, anlaﬂmazl›klar›n çözümü, iletiﬂim becerileri, motivasyon, performans de¤erlendirmesi vb.) ve belirli bir yaklaﬂ›ma
(gönüllülere de¤er vermek, kültürleraras› fark›ndal›k, paylaﬂmaya istekli olmak) sahip olmak

gerekir. E¤itimin gerekleri konusunda bir karar
vermek söz konusu ortama ve destek eleman›na ba¤l›d›r.
Destek elemanlar›na çeﬂitli yollardan e¤itim imkânlar› sunulur. Uzun bir gönüllülük geçmiﬂi
olan ülkelerde daha çok gönüllü merkezleri, bazen de özel ﬂirketler kurslar düzenlerler. Uluslararas› düzeyde böyle bir e¤itimi, örne¤in Avrupa
Konseyi (www.coe.int/youth) ve Avrupa Gönüllü Hizmet program› (ülkenizdeki yetkili Ulusal
GENÇL‹K Program› Birimi’nden araﬂt›r›n. http://
www.europa.eu.int/comm/education/youth.html
adresinden gerekli adresleri bulun), verebilir.
Destek elemanlar›na yönelik aﬂa¤›daki gibi bir
e¤itim toplant›s› düzenlenebilir:

Ev sahibi kuruluﬂta gönüllüye destek veren eleman›n bir günlük e¤itim program›
Arka plan
Uzun süreli bir proje için çeﬂitli ülkelerden gelen gönüllüleri baz› iﬂlere yerleﬂtiren yerel kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapan bir ev sahibi kuruluﬂ, gönüllülerin destek elemanlar› için bir günlük e¤itim toplant›s› düzenler.

Amaçlar
• Kat›l›mc›lar, gönüllülere iliﬂkin iﬂ tan›m›n› yapabilmelidirler
• Kat›l›mc›lar›, gönüllü karﬂ›s›ndaki rolleri konusunda bilinçlendirmek
• Gönüllüyle ilgili beklentilerine bir aç›kl›k kazand›rmak
• Gönüllülerin haklar› ve ödevleri konusunda ortak bir anlay›ﬂ geliﬂtirmek
• Kat›l›mc›lar aras›nda bir destek a¤›n›n kurulmas›n› sa¤lamak
• Ev sahibi kuruluﬂla, yerel ev sahibi projeler aras›ndaki iﬂbirli¤ine aç›kl›k kazand›rmak

3

Kullan›lan yöntemler
Kat›l›mc›lardan, haz›rl›k olarak ﬂu sorular› kendi kuruluﬂlar›nda de¤erlendirmeleri istenir. Bir gönüllü kendi kuruluﬂlar›nda ne yapabilir? Gönüllüye destek elemanlar› için ne gibi görevler öngörmektedirler? Gönüllüden beklentileri nelerdir?
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.../ Program
Programda yer
alanlar

Gereken süre
(yaklaﬂ›k)

Amaçlar

Yöntemin k›saca tan›mlanmas›

Program›n ve o
gün yap›lmas›
amaçlananlar›n
sunulmas›

15 dak.

Kat›l›mc›lara gün
içinde yap›lmas› planlananlar›n olarak
anlat›lmas›

Görsel sunum (gün boyu duvarda görülebilen bir sunum tablosu)

Tan›ﬂma
al›ﬂt›rmas›,
buzlar› k›rma
yöntemleri

15 dak

Kat›l›mc›lar kendilerini
grup içinde rahat hissetmeli ve birbirlerinin
isimlerini ö¤renmeye
baﬂlamal›d›rlar

Etkileﬂimli ve canl› herhangi bir al›ﬂt›rma
(kuruluﬂlara de¤il, insanlara odaklan›n)

Gönüllülerin
45 dak.
yerleﬂtirilecekleri
iﬂlerin tan›mlanmas›

Kat›l›mc›lar mevcut di¤er kuruluﬂlar› tan›maya baﬂlamal›d›rlar
ve gönüllünün bir seçim yapmas› için neleri
bilmesi gerekti¤ini ö¤renmelidirler

Kat›l›mc›lardan, gönüllülerin ev sahipli¤i
yapan bir yeri seçebilecekleri hayal ürünü
bir gönüllüler panay›r› için bir “pazarlama” posteri yapmalar› istenir (istedikleri
kadar yarat›c› olabilirler); Bütün posterler
duvara as›ld›¤›nda, kat›l›mc›lar kendilerini bir proje seçecek olan bir gönüllünün
yerine koymal› ve bütün posterlere bak›p, birisinde karar k›lmal›d›rlar.

Ev sahibi projel- 1 saat
erle ilgili beklentilere karﬂ› gönüllülerin ihtiyaçlar›
konusunda bir
tart›ﬂma

Kat›l›mc›lar
kuruluﬂlar›n beklentileri ›ﬂ›¤›nda, gönüllülerin ihtiyaçlar›n›n
nas›l temin edilece¤ini
ö¤renmelidirler.

Kat›l›mc›lar neyi seçtiklerini ve neden
onu seçtiklerini aç›klamal›d›rlar. Bir gönüllü olarak bir projeye karar vermeden
önce ne kadar bilgi edinmek istediklerini
ve bunun kuruluﬂun yapmas› gereken haz›rl›¤› nas›l etkiledi¤ini tart›ﬂmal›d›rlar.

Özetleyici bilgi

30 dak.

Kat›l›mc›lar, bir gönüllüyü karﬂ›lama haz›rl›¤› konusunda daha iyi
bir fikir edinmelidirler

Kat›l›mc›lar herkesin haz›r bulundu¤u bir
ortamda, tan›mlar›n› ﬂimdi nas›l ve neden de¤iﬂtirebileceklerini anlatmal›d›rlar.
Daha sonra ise uzun vadeli gönüllüleri ev
sahibi kuruluﬂta a¤›rlama haz›rl›¤› konusunda özetleyici bir bilgi verilmelidir.

Ö¤le yeme¤i
molas›
Destek elemanlar›n›n rolleri

1.5 saat

Kat›l›mc›lar, gönüllü
karﬂ›s›ndaki rollerine
iliﬂkin daha iyi bir fikir
edinmelidirler

Kat›l›mc›lar her ﬂeyden önce bir destek
eleman›n›n en önemli beﬂ görevinin ve
bunlar için gereken niteliklerin neler oldu¤u üzerine düﬂünmelidirler. Daha
sonra küçük gruplar aras›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmal› ve bu en önemli beﬂ
görevi yaz›ya dökmeye çal›ﬂmal›d›rlar.
Gruplar bu dökümü bütün toplulu¤a
tekrar aktarmal› ve toplant› gönüllülerin
denetlenmesiyle ilgili özetleyici bir bilgiyle kapanmal›d›r.

Haklar ve ödevler 30 dak.
konusunda bir
tart›ﬂma

Gönüllülerin haklar› ve
ödevleri konusunda
ortak bir anlay›ﬂa varmak

Yasal idari koﬂullar› ve yasal çerçeveyi
aç›klay›n ve grupla birlikte haklar ve
ödevler konusunu tart›ﬂ›n (çal›ﬂma süresi, boﬂ zaman, yemek ve konaklama,
e¤itim vb.); sonunda bir anlaﬂmaya varmaya çal›ﬂ›n.

Gelecekteki
iﬂbirli¤iyle ilgili
bir tart›ﬂma

Kat›l›mc›lar birbirlerine destek vermek için
bu gruptaki
iliﬂkilerinden yararlanabileceklerini ö¤renmelidirler

Gönüllülerin kalmas›yla ilgili olarak iﬂ
paylaﬂ›m› bak›m›ndan, gelecekteki iﬂbirli¤ini nas›l de¤erlendirdi¤inizi aç›klay›n
ve daha sonra da baﬂka türlü iﬂbirli¤i
yapma yollar› üzerinde fikir yürütün.

3
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4 Yola Koyulmak

4.1 ‹ﬂe Baﬂlama ve Yeni Çevreye Uyum
Gönüllülerin ev sahibi ülkeye geldiklerinde yeni ortamla tan›ﬂt›r›lmalar›, yola ç›kmadan önce
yap›lan haz›rl›k kadar önemlidir. Gönüllüler
neyle karﬂ›laﬂacaklar›n› bilmedikleri için endiﬂeli ve bir bak›ma da güvensizdirler. ‹lk izlenimleri, güvenlerini tazelemek ve kendilerini yeni ortamlar›nda emniyette hissetmelerini sa¤lamak
aç›s›ndan son derece önemlidir. Çok say›da gönüllü a¤›rlayan bir ev sahibi kuruluﬂ, yabanc› bir
ülkede gönüllü olarak çal›ﬂmaya baﬂlaman›n ne
demek oldu¤unun her zaman fark›nda olmayabilir: ev sahibine kolay görünen tekdüzeleﬂmiﬂ
bir iﬂ, gönüllü için belirsiz bir maceran›n baﬂlang›c›d›r ! Genel bir kural olarak ﬂu söylenebilir:
gönüllü ne kadar deneyimsiz ve ev sahibi ülkede kalma süresi ne kadar uzun ise ev sahibi ülkeye geldi¤inde uygun bir var›ﬂ e¤itiminden
geçmesi o kadar önemlidir.
Gönüllünün gerekti¤i gibi karﬂ›lanmas› meselesi, özellikle bireysel görevlendirmeler için söz
konusudur. Grup halinde bir yere giden kiﬂiler
gerekti¤inde birbirlerine baﬂvurabilirler; bu, ilk
sars›nt›y› bir dereceye kadar hafifletir. Var›ﬂ e¤itiminin süresi de projenin ve görevlendirmenin
türüne ba¤l›d›r; birkaç saatlik bir hoﬂ geldin toplant›s›ndan birkaç günlük bir seminere dek çeﬂitlilik gösterebilir.
‹lk etki bir yana, gönüllünün ev sahibi kuruluﬂa
ad›m›n› att›¤› an, her iki taraf için de gerçeklerle karﬂ›laﬂma an›d›r: yer ve insanlara iliﬂkin olarak önceden oluﬂturduklar› imgeler muhakkak
ki karﬂ›lar›nda bulduklar›yla örtüﬂmez. Özellikle
gönüllünün kültürü ev sahibininkinden çok
farkl› oldu¤u takdirde, karﬂ›lama usulüne iliﬂkin
beklentiler de farkl› olabilir. Ev sahibi kuruluﬂ,
bu kültürleraras› farkl›l›klar› göz önüne almal›
ve ilk görüﬂmeyi gönüllüler aç›s›ndan olabildi¤ince kolaylaﬂt›rmal›d›r. Gönüllüler ev sahibi
kuruluﬂun ve toplulu¤un âdetlerine ve iletiﬂim
biçimine yavaﬂ yavaﬂ uyum sa¤layacaklard›r.
Gönüllülerin ev sahibi ülkeye geldiklerinde ald›klar› var›ﬂ e¤itimi, gönderen kuruluﬂun önceden
verdi¤i haz›rl›k e¤itimini tamamlay›c› olmal›d›r.
Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar aras›nda iyi bir
iletiﬂim kuruldu¤u takdirde ev sahipleri, gönderen kuruluﬂun eksikliklerini gidermekte daha baﬂar›l› olurlar. Var›ﬂ e¤itimi, yerel kültürle ilgili bir
tan›t›m› içermeli ve projeye bir giriﬂ niteli¤inde olmal›d›r. “Karada yüzme” zaman› art›k sona ermiﬂtir ve gönüllü suya atlamak istemektedir! ‹ﬂ

projenin sunumuna geldi¤inde, gönüllülerin düﬂüncelerine ve önerilerine yeterince yer ay›rmaya
özen gösterin. Gönüllülerin projeyle ilgili beklentilerini ve düﬂüncelerini ö¤renmeye çal›ﬂ›n ve onlar› soru sormaya davet edin. Yanl›ﬂ anlamalar›
önlemenin ﬂimdi tam zaman›d›r.

Simona
Costanzo

E¤itim için öneriler
Bir dostunuzu, iﬂ arkadaﬂ›n›z› ya da bir yak›n›n›z› (tercihen yurtd›ﬂ›ndan) yeni bir etkinlik
için evinize davet edin. Bu yeni bir iskambil
oyunu oynamak, fal bakmak ya da al›ﬂ›lmad›k
türde bir parti vermek olabilir. Yukarda de¤inilen önerilerden yararlanarak (gelen kiﬂiyi
tren istasyonunda karﬂ›lamak, buzlar› k›rmak,
ortamdaki di¤er kiﬂilerle tan›ﬂt›rmak, neler
olaca¤›n› aç›klamak, vs.) ziyaretçinin kendisini olabildi¤ince rahat hissetmesine çal›ﬂ›n.
Daha sonra ziyaretçiye, bütün bu çabalar›n›z›
farkedip farketmedi¤ini ve bunun onun üzerinde nas›l bir etkisi oldu¤unu sorun. Bu deneyimden baz› kurallar ç›kar›n ve bunlar› gönüllünüzü a¤›rlarken uygulay›n.

4

Gönüllünün tan›ﬂt›r›lmas›nda yöre
gençlerinden yararlanmak
Akran e¤itimi, bir gönüllüyü yeni ortam›yla tan›ﬂt›rman›n en kusursuz yoludur. Yerel topluluktan
birkaç genci ya da kuruluﬂunuzun birkaç etkin
üyesini gönüllülerin karﬂ›lanmas› iﬂi için haz›rlayabilirsiniz. B›rak›n gönüllüleri yerel gerçeklikle
onlar tan›ﬂt›rs›n. Bu ﬂekilde gönüllülere toplumsal iletiﬂim a¤›n› ve baﬂvurabilecekleri kiﬂileri daha baﬂ›ndan tan›tm›ﬂ olursunuz. Yöre sakinleri
kendilerini gönüllülerin rahat›ndan sorumlu tutar
ve onlar› yerel gerçeklikle tan›ﬂt›rmada ev sahibi
kuruluﬂun bir görevlisinden çok daha baﬂar›l›
olurlar. Yöre sakinlerini buna haz›rlarken, uluslararas› gönüllünün nas›l bir deneyim yaﬂ›yor olabilece¤ini anlamalar›na yard›mc› olmak ve gönüllüye karﬂ› daha aç›k olmalar›n› sa¤lamak için
onlar› buzda¤› ve so¤an modelleri ve uyum devresi gibi (Bölüm 3.3.1, Gönüllülerin haz›rlanmas›’na ve www.training-youth.net adresinden indirebilece¤iniz kültürleraras› ö¤renim konusundaki e¤itim dosyas›na baﬂvurun) baz› kültürleraras› kavramlarla tan›ﬂt›rabilirsiniz.
Bu kavramlar, yerli gençlerin hem kendi kültürle-
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ri hem de gönüllülerin muhtemel kültürleri üzerine düﬂünmelerine ve kültürleraras› bir ö¤renim
sürecine daha aç›k olmalar›na yard›mc› olur. Yine de ilk günlerde gönüllülerden çok ﬂey istemekten kaç›n›n. Gönüllüler, yeni bir oyuncak
bulmuﬂças›na hevesli yeniyetmeler taraf›ndan rahat b›rak›lmad›klar› hissine kap›lmamal›d›rlar.
Gönüllü, duygusal aç›dan yo¤un her durumda
oldu¤u gibi, salim kafayla düﬂünebilmek için biraz zamana gerek duyar.
Var›ﬂ e¤itimi program›nda göz önünde
bulundurulmas› gereken konular
Ev sahibi kuruluﬂ, gönüllüleri ilgilendiren bütün
haz›rl›klar (teknik ve içerik olarak) konusunda

onlarla iletiﬂime geçmekten sorumludur (bkz.
Bölüm 3.3, Gönüllülerin haz›rlanmas›). Gönüllülere, projeyle ilgili motivasyonlar›, özel gereksinimleri ve becerileri gibi konularda bir aç›klama
yapmalar› ve tepkilerini göstermeleri için bir f›rsat tan›nmal›d›r.
Aﬂa¤›daki kutuda var›ﬂ e¤itiminde ele al›nmas›
gereken baz› konular vard›r. Böyle bir toplant›n›n tam olarak program›, e¤itim için ayr›lan zaman dilimine ba¤l›d›r. Yöntem konusuna gelince; bu tümüyle a¤›rlad›¤›n›z gönüllü say›s›na
ba¤l›d›r. E¤er bir grup gönüllüyle ilgileniyorsan›z, mümkün oldu¤u kadar küçük gruplar halinde tart›ﬂmalar›na ve fikir yürütmelerine ve bir
ders havas› yaratmamaya çal›ﬂ›n.

Gönüllüler geldi¤inde
• Karﬂ›lama
Gönüllüyü, özellikle uzun vadeli bir proje durumunda, havaalan›nda/tren istasyonunda karﬂ›lamaya çal›ﬂ›n. Bu, kendisini güvende hissetmesini ve istendi¤ini
düﬂünmesini sa¤lar. Öncelikle gönüllünün acil ihtiyaçlar›n› giderin: açl›k, susuzluk, tuvalet ya da duﬂ ihtiyac›, ailesiyle bir telefon görüﬂmesi, vs. Daha sonra ofisinizde ya da baﬂka bir yerde kuruluﬂunuzun baﬂ aktörlerinin de kat›laca¤› bir a¤›rlama
ya da akﬂam yeme¤i düzenleyebilirsiniz. Zaman fark›n› ve farkl› beslenme al›ﬂkanl›klar›n›, gönüllüyü etkileyebilece¤ini düﬂünerek dikkate al›n. Gönüllülerle ilk geldikleri andan itibaren ilgilenmeye özen gösterin. Çok zaman›n›z olmayabilir. Bu durumda yukarda tek tek sözü edilenlere otuz dakikal›k bir süre ay›r›n; kendilerine
daha sonra neler yap›laca¤›n› aç›klay›n ve dinlenebilecekleri bir yere götürün. Gönüllülerle geldikten sonraki ilk saatlerinde mutlaka ilgilenin! Gönüllünün destek eleman› baﬂ›ndan beri orada olmal›d›r.
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Aﬂa¤›daki konular, gönüllülerin kendilerini güvende hissetmeleri ve yeni ortama al›ﬂmalar› için
mümkün oldu¤u kadar (mümkünse ilk iki gün içinde) çabuk ele al›nmal›d›r. Gönüllüler projenin
ka¤›tta yaz›lanlarla bire bir örtüﬂtü¤ü, her ﬂeyin kusursuz bir ﬂekilde planland›¤› ve haz›rland›¤›
beklentisiyle gelirler. Tam olarak durum bu olmasa da, ilgili bütün konular› tart›ﬂmak ve gönüllüleri mevcut durum konusunda bilgilendirmek önemlidir. Onlar› önemsedi¤inizi ve henüz kusursuz olmayan noktalarda bir çözüm bulmaya haz›r oldu¤unuzu anlamalar› önemlidir. Hatta gönüllüler, projenin kendi özel istekleri, ihtiyaçlar› ve kapasiteleri dikkate al›nacak kadar esnek bir
yap›ya sahip olmas›na sevinebilirler.

‹lk iki gün içinde ele al›nmas› gereken konular
• Tan›ﬂt›rma
Gönüllüleri, hem kuruluﬂtaki sorumlu kiﬂilerle hem de di¤er personelle tan›ﬂt›r›n. Çeﬂitli kiﬂilerin
projedeki rollerini ve projede yer almakla birlikte ofis d›ﬂ›nda çal›ﬂan di¤er kiﬂilerin kimler oldu¤unu (örne¤in yönetim kurulu üyeleri) anlat›n.
• Teknik konular
Konaklamayla ilgili kurallardan ve oda arkadaﬂlar›ndan söz edin. Yemekle ilgili sorular› yan›tlay›n: gönüllülerin her gün nerede yemek yiyecekleri, cep harçl›¤›, sigorta, dil e¤itimi, tatil düzenlemeleri, ofiste ya da kentte telefon imkân›, yabanc› gazetelerin nerede bulunabilece¤i ya da internet eriﬂimi vb.
• Ev sahibi kuruluﬂ
Kuruluﬂun amaçlar›n›, etkinliklerini, yap›s›n› ve görevli kiﬂileri tan›t›n. ‹ﬂin çerçevesini ve hedefleri aç›klamak önemlidir. Projenin nihai hedefinin ne oldu¤unu bilmeden bir görevi yerine getir-
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mek zorunda kalmak motivasyonu düﬂürebilir. ‹ster fotokopi çekin, ister bir toplulu¤a yemek yap›n ya
da a¤›r yük taﬂ›y›n, gönüllülerin bunu büyük bir amaç u¤runa yapt›¤›n›z› ve somut eylemin buna
önemli ve de¤erli bir katk›s› oldu¤unu anlamalar› önemlidir.
• Çal›ﬂma projesi
Gönüllülere çal›ﬂma yerini gösteri; ilk proje tan›m›na de¤inin; her de¤iﬂikli¤i aç›klay›n; baﬂka kimlerin
projede çal›ﬂaca¤›n› anlat›n ve projeyi bütün etkinlikleriniz ba¤lam›nda de¤erlendirin. Gönüllülerin
yorum yapmalar›na ve öneride bulunmalar›na izin verin. Gönüllüler projeyi sahiplenmeye ve kendi kiﬂiliklerinden ve deneyimlerinden bir ﬂeyler katmaya ihtiyaç duyabilirler.
• Motivasyon
Gönüllülere neden bir UGH projesine baﬂlamay› seçti¤inizi ve bu tür projeler konusunda ﬂimdiye dek
ne gibi deneyimleriniz oldu¤unu anlat›n. Gönüllülerden bu projeyle ilgili beklentilerini ve onlar› harekete geçiren nedenleri anlatmalar›n› isteyin. Bununla birlikte, gönüllülerin kibarl›k gere¤i ilk günlerde
bu konuda aç›k konuﬂmaya cesaret edemeyeceklerini bilin. Gönüllülere kesintisiz destek verebilmenin
bir gere¤i olarak bu noktaya tekrar tekrar geri dönmeniz önemlidir. Proje s›ras›nda gerek kendi beklentilerinizi gerekse gönüllülerin beklentilerini birkaç kez yeniden de¤erlendirmeniz gerekir.
• Bölge ve ülke
Kuruluﬂunuzdaki di¤er gönüllüler ya da yerel halktan bir grup genç, gönüllülere bölgeyi tan›tmak ve
birbirlerini tan›mak üzere gün içinde ya da gece d›ﬂar›da bir etkinlik düzenleyebilirler. Bir ﬂehir turu
düzenlenebilir ya da gönüllüler bir akﬂam hoﬂ bir yere götürülebilirler. Onlar› bir kardeﬂ kuruluﬂu ziyarete ya da baz› proje çal›ﬂmalar›n› yerinde görmeye götürebilirsiniz. Gönüllüleri dikkate almalar› gereken baz› özel kurallarla ve geleneklerle de tan›ﬂt›rmal›s›n›z.
• Kültürleraras› ö¤renim
Haz›rl›k e¤itimi için önerilen toplant›lar›n benzerini, o bölgede yaﬂayan gençlerle ve gönüllülerle birlikte düzenlemeniz yararl› olabilir. Bu sayede gönüllülerin birikimi hakk›nda pek çok ﬂey ö¤renebilir ve
onlar› ev sahibi toplumun gerçekleriyle tan›ﬂt›rabilirsiniz. Daha sonra gönüllülerden kendi kültürlerinin kimi yönlerini sizinle paylaﬂmalar›n› isteyebilirsiniz: iﬂ arkadaﬂlar› için yemek yapmak, ülkelerindeki durumun ele al›naca¤› bir akﬂam toplant›s› düzenlemek vb. Böyle bir etkinli¤e haz›r olup olmad›klar›na ve bunu ne zaman gerçekleﬂtireceklerine karar vermeyi kendilerine b›rak›n.
• Gönüllünün ve kuruluﬂunun tan›t›lmas›
Gönüllülere kendi birikimleri ve kuruluﬂlar› hakk›nda konuﬂmalar› için f›rsat vermelisiniz. Ancak ilk
günlerde bunu ne kadar istediklerine, b›rak›n kendileri karar versin. Gönüllülerin önceki deneyimlerine ve ne tür bir projeyle ya da kuruluﬂla karﬂ›laﬂt›klar›na iliﬂkin net bir fikir edinmek önemlidir. Böylelikle ev sahibi kuruluﬂun ve projenin hangi yanlar›n›n onlara yeni ya da al›ﬂ›lmad›k gelebilece¤ini anlars›n›z. Gönüllülerin “gönüllü”, “önder”, “koordinatör”,
“yönetim kurulu üyesi” olman›n kendi ülkelerinde ne anlama geldi¤ini anlatmalar›na
f›rsat verin. Gönderen kuruluﬂlar›n›n ne tür projeler yürüttü¤ünü anlatmalar›n› sa¤lay›n. Bu sorular› aç›kl›¤a kavuﬂturdu¤unuz takdirde, farkl› gönüllülük kavramlar›ndan
kaynaklanan yanl›ﬂ anlamalardan da kurtulmuﬂ olursunuz.
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4.2 Motivasyon
4.2.1 Gönüllünün motivasyonu
Art›k UGH tasarlanm›ﬂ ve harekete geçilmiﬂtir.
Her ﬂeyi yoluna koymak hayli çaba gerektirir ve
gönüllülerinizi yol al›rken kaybetmeniz yaz›k
olur. Bu nedenle gönüllülerinizin motivasyonunu yüksek tutmaya bilhassa özen göstermeniz
önemlidir.
Motivasyon nedir? Handy, bunu “E-güçleri” olarak adland›r›r (1997); enerji (energy), heyecan

(excitement), heves (enthusiasm). Yine de gönüllüler, size hiçbir karﬂ›l›k beklemeden hizmet
eden gerçekten de fedakar kiﬂiler de¤ildirler. Egüçlerini bedava de¤il, ancak belirli baz› ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› halinde harcarlar.

Tony
Geudens

Gönüllü, harcayaca¤› eme¤in elde etmeyi umdu¤u yarara karﬂ›l›k düﬂüp düﬂmedi¤inin hesab›n› yapar; büyük olas›l›kla bunu yap›yor
oldu¤unun fark›nda de¤ildir. Bu belki hayli
sert ve f›rsatç› bir yaklaﬂ›m gibi gelebilir an-
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cak, gönüllüler katk›lar›n›n karﬂ›l›¤›nda daha
çok sembolik ya da toplumsal bir kazanç elde
etmeyi beklerler. Gönüllü yönetimi, gönüllülerin gönüllü olmaktan mutluluk duymalar›n›
sa¤lamakt›r. Gönüllüler hizmet vermeyi severler ya da iﬂi b›rak›p giderler; bu nedenle bir
kuruluﬂun, gönüllülerin E-güçlerini muhafaza
etmek üzere ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas› kendi ç›kar›nad›r.
‹htiyaçlar
Daha önce de Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar›n haz›rl›¤› baﬂl›kl› Bölüm 3.3.2’de iﬂaret
edildi¤i gibi ev sahibi kuruluﬂun gönüllülerin
temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamada önemli bir rol
üstlenmesi gerekmektedir. Uygun beslenme
ve bar›nma, gerekli güvence ve emniyet, toplumsal iliﬂkiler ve bir gruba ya da projeye ait
olma duygusu gibi temel ihtiyaçlar karﬂ›lanmad›¤› takdirde gönüllünün projeye bir karﬂ›l›k
beklemeden cömert bir katk›da bulunmas›
güçleﬂir. Dolay›s›yla bir gönüllü projesinde,
gönüllünün kiﬂisel geliﬂimiyle projeye olan
katk›s› aras›ndaki ideal bileﬂimi elde etmek
için öncelikle kötü konaklama koﬂullar›yla ya
da “iyi olmayan” yemeklerle ilgili sorunlar› ele
almak, yeni ortamda duyulan güvensizlik veya
iletiﬂim ve yeni arkadaﬂl›klar kurma sorunlar›yla ilgilenmek önemlidir. Gönüllüler ancak
bu önemli ihtiyaçlar› giderildi¤inde gerçekten
iﬂlerine yo¤unlaﬂabilirler ve hem kendileri
hem de proje için tatmin edici amaçlara ulaﬂabilirler.
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Gönüllülerin bir projeye zamanlar›n› ve enerjilerini vermelerinin farkl› nedenleri vard›r. ‹ﬂin tan›m› gere¤i bunu maddi kazançtan çok sembolik
nedenlerle (toplumsal, pragmatik ve psikolojik
yararlar) yaparlar. Yine de zaman zaman küçük
bir arma¤an vermek (gönüllünün do¤um gününde kuruluﬂun bir tiﬂörtünü ya da bir CD vb), motivasyonlar› yükseltmede iﬂe yarayabilir. Gönüllüler daha çok toplumsal yarar peﬂindedirler;
yeni insanlar tan›mak, iyi zaman geçirmek, statü
kazanmak, kabul görmek ve bir gruba ait olmak
isterler.
‹ﬂin pragmatik yan› da göz ard› edilmemelidir;
gönüllüler insanlara yard›m etmek, yararl› bir
iﬂ yapmak, yeni beceriler kazanmak ve iﬂ olanaklar›n› art›rmak isterler. Ayr›ca kiﬂinin gönüllü olarak bir göreve gelmesi, kendi kimli¤ini ifadesinin bir parças›d›r (psikolojik yarar):
toplumda öne ç›kmak, kendi de¤erlerini hayata geçirmek, kendi yolunu çizmek.
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E¤itim için öneriler
Gönüllülerinizden bir an için geriye dönüp,
daha önce gönüllü olarak neler yapt›klar›n›
düﬂünmelerini isteyin. Gönüllü çal›ﬂman›n
kendilerine kazand›rd›¤› maddi, toplumsal,
pratik ve psikolojik yararlar›n bir dökümünü
yapmalar›n› isteyin. Grup üyeleri kendi aralar›nda bunlar› karﬂ›laﬂt›rabilir ve tart›ﬂ›labilirler. Tart›ﬂma s›ras›nda bir yarar›n asl›nda pratik de¤il de toplumsal ya da ﬂöyle de¤il de
böyle oldu¤u gibi bir noktaya tak›l›p kalmay›n. Bu al›ﬂt›rman›n amac›, gönüllü çal›ﬂman›n
yararlar›n› s›n›fland›rmaktan çok onun sembolik yararlar›n› de¤erlendirmektir.

‹htiyaçlar› eﬂleﬂtirmek
Gönüllülerinizi motive etmek ve E-güçlerinden
yararlanabilmek için ya ihtiyaçlar›na hitap etmelisiniz ya da sizin sunabilecekleriniz do¤rultusunda bir tak›p taleplerde bulunmalar›n› sa¤layabilirsiniz. Motivasyon yönetiminde, bir yanda
gönüllülerinizi ve ihtiyaçlar›n›, di¤er yanda ise
kuruluﬂun gönüllülerden neler bekledi¤ini ve
onlara neler sunabilece¤ini bilmek önemlidir. O
zaman her iki taraf›n ihtiyaçlar› ve verebilecekleri ortak bir noktada buluﬂabilir. Alma ve vermenin ideal bir bileﬂimini belirleme süreci projenin
baﬂ›ndan sonunda dek kesintiye u¤ramamal› ve
her iki taraf da dengenin sa¤land›¤›n› düﬂünmelidir.
Gönüllülerin ihtiyaçlar› birbirinden farkl› olabilece¤i gibi iﬂ tercihleri de farkl› olabilir. Baz› gönüllüler toplumsal iﬂlerde daha becerikli ve/veya
daha ilgili iken di¤erleri yarat›c› etkinlikleri tercih
eder. Bir bölümü ise pratik iﬂlerden mutluluk duyar. Gönüllülere kendi tercihleri do¤rultusunda
bir iﬂ vermek motivasyonlar›n› art›r›r.
Son olarak ama ayn› derecede önemli bir nokta
da, “sahiplenme” duygusunun gönüllülerin motivasyonunda önemli bir etken oldu¤u gerçe¤idir.
Bu nedenle projeyi düzenleyenler, gönüllüleri
daima hedeflerin saptanmas› ve görevlerin belirlenmesi sürecine ortak etmelidirler. Böylelikle
gönüllüler kendilerini bunlardan sorumlu tutarlar. Proje, kendi projeleri, kuruluﬂ ise kendi kuruluﬂlar› olur.
Harekete geçiren etkenlerin bir haritas›n›
ç›karmak
Motivasyon, ihtiyaçlar ve amaçlar aç›klamas› güç
olan çok soyut ﬂeylerdir. Bu nedenle gönüllüleri-
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nizi harekete geçiren etkenlerin görsel bir haritas›n› ç›karabilirsiniz. Bu çizimler, gönüllüyle proje
aras›ndaki bir tür “psikolojik sözleﬂme”nin temelini oluﬂturabilir ya da ara dönem de¤erlendirmesinde iﬂe yarayabilir (bkz. Bölüm 5.1, De¤erlendirme).
‹ki el
“Veren bir el” çizin. Gönüllüler bu elin üstüne nas›l bir katk›da bulunabileceklerini yazs›nlar ya da
çizsinler. “Alan bir el”in içini de projeden almak
istedikleriyle doldursunlar.

Merdiven
Bir ka¤›da, son basama¤›nda nihai amac›n yaz›l›
oldu¤u bir merdiven çizin. Nihai amac›, gönüllüyü en üst basama¤a götüren ve birbirini izleyen
daha küçük basamaklara bölün. Gönüllüden çeﬂitli basamaklar›n bir kolaj›n› yapmas›n›, çizmesini veya yazmas›n› isteyebilirsiniz.
Uzak gelecek:
Bir sosyal hizmet
görevlisi olmak

Kamp bölgesindeki
sorumluluklar
Kamp› planlamakta
yard›mc› olmak
Oyunu aç›klamak
iç in temel bir
dille uzmanlaﬂma

Di¤er gençlik çal›ﬂanlar›n›
gözlemlemek

Veren el
hedeflere ulaşma iradesi
projenizin temsilcisi olmak
ülkelerinin tanıtımı
etkin katılım
günde altı saat
iletişim kurma çabası
yargılamamaya ve anlamaya
çalışmak
yeni fikirler önermek
meraklı olmak

Alan el
diğer gönüllülerle tanışmak
internet tasarımını öğrenmek
işle bütünleşmek
konuşacak bir kimsenin olması
girişimci olmayı öğrenmek
dil öğrenmek
ülkeyi görmek
destek ve kabul görmek

UGH’nin sonunda:
Oyun grubunu nas›l
çal›ﬂt›raca¤›n› bilmek
Ebeveynlere kamp fikrini
anlat›n
Tecrübeli bir animatörle
birlikte çal›ﬂma

‹ﬂiniz sizsiniz
Bir gönüllünün motivasyonunu sa¤laman›n baﬂka bir yolu da motive edici bir iﬂ tasarlamakt›r.
- Bu gerçek bir iﬂ olmal›d›r (iﬂin gerçekten yap›lmas› gerekmelidir; gönüllüler kendilerine gerek
duyuldu¤unu hissetmelidirler).
- ‹ﬂ personel taraf›ndan da takdir edilmelidir
(takdir ve kabul görme) -bu noktada nelerin
yap›lmas› gerekti¤ini personelle birlikte de¤erlendirme yöntemi art› bir puan kazand›r›r
(bkz. Bölüm 3.3.2, Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar›n haz›rl›¤›).

4

- ‹lginç, k›ﬂk›rt›c› ve ödüllendirici bir çal›ﬂma olmal› ve gönüllülerin özel ihtiyaçlar› ve tercihleri dikkate al›nmal›d›r (dolay›s›yla somut bir iﬂ
tan›m› yapmadan önce gönüllüleri tan›y›n).
- Hedeflerinizi aç›k seçik ortaya koyun ve bu hedeflere ulaﬂ›lmas›n› garantileyin. Zorlu¤un, karmaﬂ›kl›¤›n ve k›ﬂk›rtman›n artmas› gönüllüleri
huzursuz eder. Hedefler sürekli olarak gözden
geçirilmelidir. ‹ﬂin ve gönüllülerin performans›n› zaman zaman de¤erlendirin; düzenli aral›klarla yap›lan geri besleme toplant›lar› iﬂin ayr›lmaz bir ö¤esi olmal›d›r. Gönüllülerin hem
kiﬂisel hem de mesleki düzeydeki geliﬂimlerini
gözlemleyin (bkz. Bölüm 4.3, Gönüllülere kesintisiz olarak destek verilmesi).
- Sonuçlar›n sorumlu¤unu paylaﬂ›n. ‹ﬂ tan›m›, yap›lmas› gereken çal›ﬂmalardan ibaret olmay›p,
elde edilmesi umulan sonuçlar biçiminde de
ifade edilmelidir.
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- Sembolik ödüllülere yer verin: sosyalleﬂme, e¤lendirici etkinlikler, iﬂ d›ﬂ› etkinlikler, akﬂam yemekleri, hafta sonu gezintileri, yeni becerilerin
kazan›lmas›, küçük arma¤anlar vb.
- Gönüllüler, yapt›klar› iﬂe sahip ç›kmal› ya da
paylaﬂmal›d›rlar (iﬂi tan›mlama sürecine onlar›
da kat›n). Onlara bir iﬂin sorumlulu¤unu verin
ama gerekti¤inde de destekleyin.
- Gönüllülerden yaln›zca söyleneni yapmalar›n›
beklemeyin; onlara belli bir dereceye kadar inisiyatif (onlar makine de¤ildir); bunun bir sonucu olarak personel baz› sorumluluklar›ndan
vazgeçmeli ancak gerekti¤inde gönüllüye yol
göstermelidir.

Motivasyonla ilgili baz›
pratik öneriler
‹nsanlar farkl› farkl› ﬂeylerden etkilenirler. Yine de, gönüllülerinizi büyük bir olas›l›kla mutlu edecek baz› önerilerde
bulunuyoruz. Bunlara kendi önerilerinizi de
ekleyin.
- ‹nsanlar kendilerini iyi hissetmek isterler
(teﬂekkür etmek, küçük bir arma¤an, samimi bir iltifat, onlar› ekibin bir parças› olarak görmek, fikirlerini almak vb.).
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- Gönüllülerin geri beslenmesinde olumsuz
olmaktan çok olumlu olmaya özen gösterin.
- Onlar› geri beslerken ciddiye al›nmak istiyorsan›z nesnel ve gözle görülür gerçeklere dayanmaya dikkat edin (kibarl›k olsun
diye iltifat etmeyin).
- Bir eleﬂtirinin gönüllüyle iyi iliﬂkisi olan ya
da gönüllünün sayg› duydu¤u bir kiﬂi taraf›ndan yap›lmas› do¤ru bir tercihtir.
- Gönüllüler bir hata yapt›klar› zaman onlara kendilerini kötü hissedecekleri ﬂekilde
davranmay›n. Bunun neden yanl›ﬂ oldu¤unu aç›klay›n ve bu hatadan gelecek için bir
ders ç›karmalar›n› isteyin.
- Çal›ﬂma ortam›nda “hoﬂnutsuzluk kayna¤›
olan unsurlarla” ilgilenin: stresli çal›ﬂma
koﬂullar› (gürültü, bilgisayar imkân›n›n olmamas›, ola¤and›ﬂ› çal›ﬂma saatleri vb.), kiﬂisel iliﬂkilerin kurulamamas› (iﬂ s›ras›nda
sohbet için zaman bulamamak, kahve molas›n›n olmamas› vb.).
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K›rm›z› bayraklar
Motivasyondan ve ihtiyaçlardan her zaman
büyük bir rahatl›k içinde söz edilemez. Gönüllüleriniz heveslerinin k›r›ld›¤› her durumda
bunu size söyleyemeyebilirler. ‹ﬂte, baz› ﬂeylerin yolunda gitmedi¤ine iﬂaret eden “k›rm›z›
bayraklar”. Bunlar› gözünüzden kaç›rmay›n
ve ne yap›lmas› gerekiyorsa yap›n.
• Gönüllü her zamankinden daha s›k olarak
iﬂinin baﬂ›nda de¤il
• Gönüllü nedensiz yere fazla mesai yap›yor
• Gönüllü nedensiz yere internette gezinmeye baﬂl›yor
• Ülkesine daha s›k telefon aç›yor
• Gönüllü hemen al›n›yor ve her ﬂeyi kiﬂisel
al›yor
• Günlük iç çekiﬂleri had safhaya ulaﬂ›yor.
• Gönüllünün sesi solu¤u ç›kmamaya baﬂl›yor
ve art›k hiçbir ﬂeye tepki göstermiyor.
• Çal›ﬂma temposu düﬂüyor
• Gönüllünün sinirleri bozuluyor ve a¤lamaya
baﬂl›yor
• Gönüllünün ortaya koydu¤u iﬂin niteli¤inde
bir düﬂüﬂ oluyor
• Müﬂteri grubundan ﬂikayetler gelmeye baﬂl›yor
• Gönüllü sürekli olarak ülkesindeki en sevdi¤i grubun müzi¤ini/radyo kanal›n› dinliyor
• Gönüllü ö¤le yemeklerini dostlar› veya iﬂ arkadaﬂlar›yla birlikte yememeye baﬂl›yor
• Gönüllünün tek e¤lencesinin içki içmek oldu¤u görülüyor

4.2.2 Personelin motivasyonuunutulan boyut
“Gönüllülere ücretli personele davrandığınız ve
ücretli personele de gönüllülere davrandığınız
gibi davranın”. (YMCA Kaynak E¤itim Dosyas›)
Gönüllünün motivasyonu konusuna dikkatle
e¤ildi¤imizde bazen, gönüllüyle yan yana çal›ﬂan
ücretli personeli unutma hatas›na düﬂebiliriz.
Gönüllüleri motive etme konusunda önerilenlerin ço¤u, ücretli personel için de geçerli olabilir.
Ne yaz›k ki, arada büyük bir fark vard›r: ev sahibi kuruluﬂta çal›ﬂanlar ücretlidir; bu, onlar›n
özellikle gönüllülere e¤itim verirken, denetlerken veya onlarla yan yana çal›ﬂ›rken motive
edilmelerine özen göstermeyi ihmal etmenin
kötü bir gerekçesidir. Gönüllü de onlar›n motivasyon düzeyinden hiç kuﬂkusuz pay›na düﬂeni
alacakt›r; bu hem iyi hem de kötü bir anlamdad›r
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(metnin bundan sonraki bölümünde “ücretli personel”den, pratik nedenlerden ötürü k›saca “personel” diye söz edilecektir).
Yabanc› gönüllülere iliﬂkin savlar
• Ev sahibi kuruluﬂa kültürleraras› bir ö¤renim boyutu katarlar.
• Bir kimseye hayat›n› de¤iﬂtirecek bir deneyim yaﬂama f›rsat› verebiliriz
• Bizim yapt›¤›m›z iﬂlere farkl› ve yeni bir aç›dan bakarlar
• Onlara neler yapt›¤›m›z› gösterebiliriz ve
ülkelerine döndüklerinde bundan yararlanabilirler
• Bizim kuruluﬂumuzu seçtiler ve çal›ﬂmalar›m›z› be¤eniyorlar
• Gönüllülerin baﬂka türlü edinemeyecekleri
becerileri kazanmalar›n› ve kendilerine güvenlerini pekiﬂtirmelerini sa¤layabiliriz
• ‹lave bir iﬂ gücü ve yeni fikirlerle dolu taze
bir beyin
• UGH düﬂüncesinin yerleﬂmesini sa¤layabiliriz
• Motivasyonlar› çok yüksek ve ö¤renmeye
heveslidirler
• Hayat boyu sürecek bir dostluk kurabiliriz
• Yapt›¤›m›z iﬂe uluslararas› bir boyut katarlar
• Gönüllüleri yönetmeyi ve yetiﬂtirmeyi ö¤renebiliriz
• Gönüllüler bazen kuruluﬂ ya da personel
mesaisi için ek bir kaynak sa¤larlar
• Kültürel konularda daha duyarl› ve kültürleraras› buluﬂmalarda daha becerikli olabiliriz

Personelinizi iﬂ yerinde uluslararas› bir gönüllü
ekibin varl›¤›n›n önemine ikna etmek son derece
önemli olmakla birlikte bu, her zaman mümkün
de¤ildir. Personel gönüllülerin gelmesi fikrinden
çok hoﬂlanmayabilir çünkü “ucuz” gönüllülerin
iﬂini (k›smen) elinden alabilecek olmas›ndan çekinir. Gönüllülerle birlikte gelecek olan ilave sorumluluklar da onlar› endiﬂelendiriyor olabilir
(üstlenecekleri iﬂler için haz›rl›k yapmak, bir y›¤›n toplant›, denetleme, fon teminiyle ve de¤erlendirmeyle ilgili kâ¤›t iﬂleri vb.), ya da yapmakta olduklar› iﬂi o denli benimsemiﬂlerdir ki bunu
kimseyle paylaﬂmak istemiyor olabilirler. “Güvenilmez” gönüllülerin iﬂi kendileri kadar iyi yapamayacaklar›ndan da korkuyor olabilirler.
Bu savlar ço¤unlukla mant›ks›z olmakla birlikte,
bu tür kuﬂkular›n kuruluﬂunuzdaki baz› personel
üyelerinin içini kemirebilece¤i bir gerçektir. Do-

lay›s›yla gönüllü bir hizmet düzenleyen biri olarak bu konuyu ele alman›z son derece önemlidir.
- ‹lk olarak yap›lmas› gereken ücretli personelin
gönüllülere iliﬂkin tutumunun ne oldu¤unu ö¤renmektir (Kendileri hiç gönüllü olarak çal›ﬂt›lar m›? Gönüllülerle birlikte çal›ﬂman›n ne gibi
avantajlar› olabilece¤ini düﬂünüyorlar?). Basit
bir anket, görüﬂme ya da samimi bir sohbet iﬂe
yarayacakt›r.
- Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar›n haz›rl›¤›
baﬂl›kl› Bölüm 3.3.2’de de anlat›ld›¤› gibi personelin gönüllü alma sürecine kat›lmas›, gönüllülerle birlikte çal›ﬂma fikrine k›zg›nl›kla yaklaﬂmas›n› önleyebilir. Personeli iﬂe en baﬂ›ndan
dahil etmek, onlar› yeni düﬂünceler konusunda
bilgilendirmek, görüﬂlerini almak gönüllü hizmetin desteklenmesinde size yeni yandaﬂlar kazand›r›r. Bir düﬂünceyi dayatmak veya ›srarla
savunmak ya da türlü savlarla personeli susturmak, onlar› köﬂeye k›st›rmaktan baﬂka bir iﬂe
yaramaz ve karﬂ›l›¤›nda kendilerini savunmaya
geçerler.
- E¤er personelin bir çeﬂit denetleme ya da gönüllülerle yak›n bir iﬂbirli¤i yapmas› bekleniyorsa, bu yeni iﬂlevlerinin kabul görmesi ve buna de¤er verilmesi gerekir (örne¤in yeni bir iﬂ
tan›m›, gelece¤in gönüllü denetçilerinin e¤itimi,
yeni bir unvan, maaﬂ art›ﬂ› vb.) çünkü bu iﬂ beraberinde baﬂka beceriler ve sorumluluklar da
getirir.
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- Uluslararas› bir gönüllü ekibiyle çal›ﬂ›rken kültürleraras› e¤itim, personel haz›rl›¤›n›n ayr›lmaz
bir parças› olmal›d›r.
- Personeli, gönüllülerin iﬂlerini tan›mlama sürecine de dahil etmelisiniz çünkü gönüllülerin kabul görmeye ve personelin de geleneksel iﬂ sahas›nda kendilerine bir yer aç›lmas›na ihtiyaçlar›
olacakt›r.
- Son olarak ama ayn› derecede önemli bir nokta
da gönüllülerle yap›lan çal›ﬂman›n, ola¤an çal›ﬂmadan daha a¤›r basmamas› ancak, özenle
planlanmas› gere¤idir. Bunun bir sonucu olarak
da hem mali hem de süre bak›m›ndan kuruluﬂun genel çal›ﬂma plan› içinde bütçelendirilmelidir.
Personel üyelerinin gönüllüler üzerinde önemli
bir etkisi vard›r.
Gönüllüler, personelin kendilerine isteksizce
katlanmas› durumunda bunu hissederler ve istenmedikleri bir yerde bulunmamaya çal›ﬂ›rlar.
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Personelin gönüllüleri takdir etti¤ine iliﬂkin küçük iﬂaretler (örne¤in bir teﬂekkür veya arma¤an, kuruluﬂ bülteninde ya da yerel gazetede ç›kan bir yaz›, bir davet, iﬂ d›ﬂ› bir sohbet vb.)
gönüllülerin kendilerini rahat hissetmelerini ya
da kendilerine sayg› duyuldu¤unu ve de¤er verildi¤ini düﬂünmelerini sa¤layabilir. Bu nedenle
personelin gönüllü hizmetten yana olmas›
önemlidir.
Projede yer alan herkesin gönüllü hizmetin çerçevesini bilmesi önemlidir: kuruluﬂ bunu neden
yap›yor ve kim hangi görevde?
• Gönüllülerin ve personelin rolleri ve konumlar› aras›nda net bir ayr›m olmal›d›r. ??? Bu “sözleﬂme” baﬂ›ndan itibaren aç›k oldu¤u takdirde
birlikte çal›ﬂma daha kolay bir hale gelir.
• Bir kuruluﬂta bir arada çal›ﬂan gönüllüler ve
personel, birbirlerini tamamlay›c› rolleri olan
bir ekip olarak de¤erlendirilebilirler.
• Bu ekip ruhu, personelin gönüllüleri de¤erlendirmesinin yan› s›ra çal›ﬂma ekibinin (gönüllüler ve personel birlikte) ortak bir de¤erlendirme
yapmas› sayesinde güçlendirilebilir.
• Küçük ödüllendirmelerde (örne¤in bir akﬂam
yeme¤i, küçük bir arma¤an vb.), gönüllülere
hayati bir destek sa¤layan personel çal›ﬂanlar›n›n saf d›ﬂ› kalmamalar›na özen gösterin.
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Yurtd›ﬂ›nda bir hayat deneyimi edinmek ve gönüllü bir çal›ﬂma yapmak genç gönüllüler aç›s›ndan hayli zor bir iﬂtir. Özellikle de bunu ilk

4.3 Gönüllülerin
kesintisiz olarak
desteklenmesi
kez olarak yap›yorlarsa ev sahibi kültür onlara
daha yabanc› ve orada bulunduklar› süre daha
uzun gelir. Bu nedenle gönüllüye proje boyunca destek verilmesi projenin baﬂar›s› aç›s›ndan
son derece önemlidir. Özellikle uzun süreli gönüllü hizmette, gönüllülerin iﬂi ö¤renme sürecini ve projeye katk›lar›n› yönlendiren bir destek eleman› (bazen özel ö¤retmen, e¤itmen,
gönüllü yönetmeni ve k›lavuz olarak da adland›r›l›r) olmal›d›r. K›sa süreli gönüllü hizmette
destek konusunda düﬂünülmesi gereken baz›
ﬂeyler için bu bölümün sonuna bak›n›z.

Peter
Hofmann
Tony
Geudens
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GROW (GEL‹ﬁ‹M) modeli
John Whitmore taraf›ndan geliﬂtirilen “GROW
modeli”, gönüllülerin desteklenmesinde somut
bir modeldir. Gönüllü hizmette destek eleman›,
gönüllünün yeni ortamda “geliﬂimini” kolaylaﬂt›rmak üzere görevlendirilmiﬂtir. Bu modelin her
harfi, gönüllülerle çal›ﬂman›zda ele al›nmas› gereken bir alana karﬂ›l›k gelmektedir. GROW (GEL‹ﬁ‹M) modelindeki harflerin karﬂ›l›k geldi¤i
alanlara s›ras›yla de¤inmek, gönüllülerin kapasitesinden azami derecede yararlanma -hem gönüllüler hem de kuruluﬂ için- yöntemini oluﬂturman›za yard›mc› olur:
GOALS / AMAÇLAR
Neye ulaﬂmak istiyoruz?
REALITY / GERÇEKL‹K
Güçlü ve zay›f yanlar›m›z nelerdir?
OPTIONS / SEÇENEKLER
Olanaklar›m›z ve seçeneklerimiz nelerdir?
WILL / ‹RADE
Her ikimiz de hangi seçenekten yanay›z?

G harfi, “goals” sözcü¤üne yani amaçlara karﬂ›l›k
gelir: Gönüllü ile karﬂ›l›kl› oturup, gönüllü hizmetin hem ev sahibi kuruluﬂ hem de gönüllü aç›s›ndan amaçlar›n› tan›mlamak son derece önemlidir (bunun önemine bu e¤itim dosyas›nda
haz›rl›ktan söz ederken de birkaç kez de¤inildi).
Yönünüzü .tayin etmedi¤iniz takdirde (hem k›sa
hem de uzun süreli çal›ﬂmalarda), hedefinize
gerçekten ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤›n›z› hiçbir zaman bilemezsiniz (bkz. Bölüm 5.1, De¤erlendirme).
R harfi, “reality” sözcü¤üne yani gerçekli¤e karﬂ›l›k gelir: hedefler saptand›¤›nda ve bu her iki taraf için de net oldu¤unda (saydaml›k iyi bir projenin özüdür), projenin ve gönüllülerin içinde
bulunduklar› somut koﬂullar›n ve gerçeklerin, bu
hedeflere kolayca ulaﬂmaya ne kadar olanak verdi¤ini de¤erlendirmek önemlidir. Bu, projenin
gözle görülür sa¤lam ve zay›f noktalar›n›n tan›mlanmas› demek olmal›d›r. Hedeflerinizle ilgili olarak nas›l bir gerçekle karﬂ› karﬂ›yas›n›z?
Bu bizi seçenekler konusuna getirmektedir.
E¤er bir önceki basamakta gönüllünün ö¤renmesi gereken baz› noktalar oldu¤unun veya görevlendirmeye iliﬂkin baz› düzeltmelerin yap›lmas› gerekti¤inin fark›na vard›ysan›z, her ﬂeyin
daha iyi olmas› için çeﬂitli seçeneklerin ve birtak›m çal›ﬂmalar›n uygulamaya konmas›n› öne
sürmelisiniz. Gönüllü hizmeti geliﬂtirmek için
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at›lmas› gereken çeﬂitli somut ad›mlar›n bir listesini öne sürebilirsiniz.

s›zl›¤›na ba¤l› olarak) sa¤lanmas› son derece yararl› olur.

W harfi “Will” sözcü¤üne yani “irade”ye veya her
iki taraf›n üstünde uzlaﬂabildi¤i bu seçeneklerden bir ya da birkaç›n› uygulama karar›na karﬂ›l›k gelir. Taraflar›n eﬂitlik ilkesine dayanarak üstünde uzlaﬂt›klar› seçeneklerin baﬂar› ﬂans› daha
yüksektir. Bir zaman dilimi belirleyebilir ve bunun sonunda kaydetti¤iniz ilerlemeyi de¤erlendirebilirsiniz. Bunu takiben seçene¤iniz do¤rultusunda devam edip etmemeye veya bir di¤erini
deneyip denememeye karar verebilirsiniz.

Destek eleman›n›n, üzerinde durdu¤umuz bu
noktalar›n yan› s›ra aﬂa¤›daki niteliklere de sahip
olmas› (varsa da geliﬂtirmesi) gerekmektedir:

Bazen bu modelin bir basama¤›nda tak›l›p kalabilirsiniz. O zaman bir ad›m geri dönüp, ulaﬂmak
istedi¤iniz hedefleri yeniden gözden geçirmeniz
ya da kuruluﬂunuzun veya gönüllülerin sunabilecekleri olanaklar› (gerçekli¤i) gerçekçi bir gözle
de¤erlendirmeniz gerekebilir.

4.3.1 Gönüllü için destek eleman›
UGH’de gönüllüye destek eleman› siz iseniz
(olacaksan›z), en iyi sonuçlar› alabilmek için aﬂa¤›da anlat›lan ﬂeyleri yapman›z gerekir. Ola¤anüstü yetenekleri olan bir insansan›z kuﬂkusuz
her ﬂeyi kendi baﬂ›n›za yapabilirsiniz. Oysa ço¤u
durumda, yap›lmas› gereken iﬂleri kotarmak için
baﬂka kiﬂilerin de (örne¤in iﬂ arkadaﬂlar›n›z›n,
geri dönmüﬂ olan gönüllülerin, ailenizin) iﬂe kat›lmalar›n› sa¤layabilirsiniz. Yap›yor oldu¤unuz
iﬂin hakk›n› verebilmek için zaman›n›z oran›nda
sorumluluk üstlenmelisiniz.
UGH kapsam›nda öne ç›kan ve bilhassa destek
eleman›n›n dikkat etmesi gereken üç noktan›n
üzerinde durmak istiyoruz. Burada, herhangi bir
becerisi olmayan gönüllülerden söz ediyor oldu¤umuzu hat›rlamam›z gerekir. Bu nedenle söz
konusu kiﬂilerin çal›ﬂma kültürünü benimsemeleri ya da buna uyum sa¤lamalar› ve iﬂlerinde daha verimli olmalar› için öncelikle baz› yeni beceriler kazanmalar› gerekmektedir; iyi planlanm›ﬂ
bir e¤itim ve ö¤renim deste¤inin verilmesi bunu
sa¤layabilir. Ancak gönüllülerin yapmas› gereken
tek ﬂey çal›ﬂmak de¤il ama ayn› zamanda yeni
ortamlar›nda yeni bir hayat kurmakt›r.
Bu k›smen farkl› bir kültürle (bu kültür baﬂlang›çta çok farkl› görünmeyebilir) bo¤uﬂmak demektir ve gönüllüler büyük bir olas›l›kla kültürleraras› deste¤in yarar›n› göreceklerdir. ‹ﬂin
kültürleraras› boyutu bir yana, yeni bir toplumsal yaﬂant›ya da gerek duyulur. Bu noktada toplumsal deste¤in (ﬂüphesiz gönüllünün ba¤›m-

- Destek eleman›n›n en önemli özelli¤i her an
haz›r olmas›d›r. O, gönüllülerin en ihtiyaç duyduklar› anda baﬂvurabilecekleri kiﬂidir. Bu nedenle gönüllünün bu kiﬂiye ne zaman ve nas›l
ulaﬂaca¤›n› bilebilece¤i bir düzen kurulmal›d›r.
Gönüllüler gerekti¤inde bu kiﬂinin ola¤an çal›ﬂmas›n› bölebilecek kadar kendilerini rahat hissetmelidirler.
Örne¤in bir “alarm saati” modeli tasarlayabilirsiniz. Belirli durumlarda (örne¤in kiﬂisel sorunlar›n›z oldu¤unda, her ﬂeyden bunald›¤›n›zda, depresyona girdi¤inizde, evinizi özledi¤inizde, ciddi
endiﬂeleriniz ya da fiziksel sorunlar›n›z oldu¤unda
vb.) bir sinyal vermelisiniz (örne¤in konu bölümüne ALARM yazd›¤›n›z bir e-posta göndererek,
k›rm›z› kart vererek, destek eleman›n› toplant›
odas›na sürükleyerek, b›kt›¤›n›z› söyleyerek vb.).
Gönüllü ya da destek eleman› “alarm zilini” çald›¤›nda, her iki taraf da birbirinden ilgisini esirgememeli, konuﬂmal› ama ayn› zamanda birbirine
kulak vererek çözüm üretmeye çal›ﬂmal›d›r.
- Destek eleman› öneriler do¤rultusunda hareket
etmeli ve ihtiyaçlar› gözetmelidir. Gönüllülerden sorumlu olan kiﬂi, gönüllü hizmetin baﬂ›nda yap›lan yeni çevreye uyum ve iﬂe baﬂlama
toplant›lar›nda önemli bir rol oynar. Bu kiﬂiler,
gönüllülerin söz konusu uyum toplant›lar›nda
dile getirdikleri ihtiyaçlar›, önerileri ve beklentileri takip etmelidirler. Dile getirilen ihtiyaçlar›
ve beklentileri not almak ve gönüllü hizmet süresince bunlar›n karﬂ›lan›p karﬂ›lanmad›¤›n› düzenli aral›klarla denetlemek yararl› olur.

4

Yukar›da yaz›lanlar› unutmamak ve unutturmamak için bir sunum tablosu üzerinde görselleﬂtirip, ofisinizdeki “gönüllü duvar›na” ya da gönüllü bülteni panosuna asabilirsiniz. Elbette
beklentiler de¤iﬂebilir. Bu durumda sunum tablolar›n›z› güncelleﬂtirmeniz gerekebilir.
- Destek eleman› gönüllülere çal›ﬂmalar› için ihtiyaç duyduklar› kaynak ve araçlar› temin etmelidir ancak kiﬂisel ihtiyaçlar›n› da atlamamal›d›r.
Bunlar ofiste bir çal›ﬂma mekân›, a¤›r iﬂ yapan
gönüllüler için yeterli say›da ve uygun aletler,
sözcük iﬂlemi için bir bilgisayar gibi ﬂeyler olabilir. E¤itim, iﬂte gözetim (job shadowing), soru
ve cevap toplant›lar›, yeni bir k›lavuz veya baﬂ-
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vuru kitab› (gönüllünün ana dilinde) ya da benzer yollardan da gönüllünün motivasyonu yükseltilebilir.

mesine neden olur (örne¤in, “çok düzensiz birisin” demek yerine “dosya düzenleme biçimin
hoﬂuma gitmiyor” deyin).

Kiﬂisel ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› konusunda, ev
sahibi ülkede geçirdi¤iniz süreden hoﬂnut kalman›z› sa¤layacak her ﬂeyi düﬂünebilirsiniz: dostlarla ve aileyle ba¤lant›n›n kesilmemesi için e-posta
gönderme imkân›, formda kalmak için bir spor
kulübüyle ba¤lant› kurulmas›, çamaﬂ›rhane imkân›, hobilerin yurtd›ﬂ›nda da sürdürülebilmesi
(bu özellikle uzun süreli kal›ﬂlarda önemlidir) ve
benzeri ﬂeyler.

- Kuﬂkusuz etkin dinleme de bir destek eleman›
olarak gereksinim duyaca¤›n›z bir beceridir.
Öncelikle içinde bulundu¤unuz ortam, konuﬂman›n ciddiyetine uygun olmal›d›r; gönüllülerle toplant›lar›n›z› etrafta size kulak kabartan kiﬂilerin oldu¤u bir ofis ortas›nda, fotokopi
makinelerinin ya da iﬂ arkadaﬂlar›n›z›n yan›nda
ya da görüﬂ alan›n›zdaki bir bilgisayar ekran›n›n dikkat da¤›t›c› görüntüsü karﬂ›s›nda yapmay›n. Alelacele bir çözüm bulmak yerine biraz
daha detayl› düﬂünün. Etkin dinleme, karﬂ›n›zdaki kiﬂinin kendisini size öyküsünü anlatacak
kadar rahat hissetmesini sa¤lamakla da ilgilidir;
karﬂ›n›zdaki kiﬂinin konuﬂmas›na izin vermek
ve daha önemlisi ne söyledi¤ini anlamaya çal›ﬂmakt›r (sat›r aralar›n› da okuyabilmektir).

- Bir di¤er önemli görev de gerek baﬂar›lara gerekse ö¤renilmesi gereken konulara (bkz. Bölüm 5.1, De¤erlendirme) e¤ilerek, gönüllülerin
performans›n› izlemek ya da de¤erlendirmektir:
Düzenli aral›klarla toplant›lar düzenlemek, gönüllülerin sayg› görmelerini sa¤lamak, gönüllüleri yönetmek de buna dahildir. Gönüllülere,
di¤er memurlarla eﬂit davran›lmas› önemlidir;
gönüllüleri personelinizin birer üyesi olarak de¤erlendirmelisiniz. Onlar› da ücretli personel
gibi düﬂünebilirsiniz.
- Gönüllüler, yaﬂamak ve çal›ﬂmak üzere kendilerine yabanc› bir ortama geldikleri için onlara
geri besleme sa¤lamak çok önemlidir. Bu, gönüllülerin hangi noktada durduklar›n› anlamalar›n› sa¤lar. Onlar› geri besleme sa¤laman›n ön
koﬂulu, “kendilerini iyi ve güvende hissedebilecekleri” bir ortam yaratmakt›r; böyle bir ortamda her iki taraf da, eleﬂtirinin ö¤renme sürecinin basama¤› olmaktan ibaret oldu¤unu ve
insan›n kiﬂili¤i ya da kapasitesiyle ilgili nihai bir
yarg› olmad›¤›n› bilir.
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Geri beslemede ya da de¤erlendirmede, genelde yanl›ﬂ giden ﬂeylere odaklan›l›r ancak, olumlu noktalara da de¤inmeyi unutmamal›s›n›z.
E¤er ortada olumsuz bir geri beslemeyi gerektiren bir neden varsa, durumu nesnel olarak de¤erlendirmeniz önemlidir. Gönüllünün davran›ﬂ›n›n neden bir sorun oluﬂturdu¤unu aç›klay›n
ve birlikte sonras› için bundan nas›l bir ders ç›karabilece¤iniz üzerine konuﬂun. Di¤er bir deyiﬂle gönüllünün bir daha benzer bir durum yaﬂand›¤›nda neyi daha farkl› yapmas› gerekti¤i ya
da yapabilece¤i üzerine onunla konuﬂun. Sorunu, yap›c› bir ö¤renme deneyimine dönüﬂtürün.
Geri beslemede “ben” ifadesini kullanman›z,
söz konusu olan›n kendi bak›ﬂ aç›n›z ya da
duygunuz oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan en
do¤rusudur. “Sen” ifadesi küçük düﬂürücü ve
olan bitenden dolay› karﬂ› taraf› suçlar nitelikte
olabilir ve karﬂ›n›zdaki kiﬂinin savunmaya geç-
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Baﬂ›n›zla onaylayarak, gülümseyerek, cesaretlendirici sorular sorarak onu dinledi¤inizi gösterin
(fazla abartmadan). (Gizli) mesaj› ald›¤›n›zdan
emin olmak için anlad›klar›n›z› kendi sözcüklerinizle ifade edin ve onaylamas›n› isteyin (“ﬁunu
do¤ru mu anlam›ﬂ›m?”) ancak, kendinizi konuﬂmaya kapt›rmay›n. Anlamad›¤›n›z takdirde aç›klama yap›lmas›n› isteyin, tahminde bulunmay›n.
Yarg›lay›c› olmay›n, mesaj› anlamaya çal›ﬂ›n.
- Bütün bu yöntemler çok yararl› olmakla birlikte büyük ölçüde ortak bir dile hakim olup olmad›¤›n›za ba¤l›d›r. Peki aran›zda dil engeli
varsa ne yapabilirsiniz? Dili kötü konuﬂmak,
dile hakim olmamakla ayn› ﬂey de¤ildir. Bunun için bazen sorular› daha yavaﬂ tekrar etmek, farkl› ve/veya daha basit sözcükler kullanmak ya da bir sorunun anlaﬂ›lmas› ve bir
cevab›n dile getirilmesi için daha çok zaman
tan›mak yard›mc› olabilir. Tüm bu söylenenler
iﬂe yaramad›¤› takdirde çizerek, sembollerden
yararlanarak veya nesnelere iﬂaret ederek ya
da canland›rarak (bir yandan da kelimelere
baﬂvurarak -konuﬂmay› tümüyle kesmeyin)
daha görsel bir anlat›m yolunu deneyebilirsiniz. Deyimler kitab›ndaki bir kelimeye ya da
cümleye iﬂaret etmeye ne dersiniz?
E¤er böyle bir beceriniz ya da olana¤›n›z varsa
gönüllünün kendisini daha rahat ifade edebildi¤i baﬂka bir dile de baﬂvurabilirsiniz (örne¤in
onun anadiline ya da ‹ngilizce’ye). Pes edip iletiﬂim kurmaktan vazgeçmeniz hiçbir iﬂe yaramaz. Gülmek de genellikle gönüllünün kendisini daha iyi hissetmesini sa¤lamaz. Gönüllüleri
s›kmak yerine kendilerini rahat hissetmelerini
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sa¤lay›n ve baﬂlang›çta dille biraz bo¤uﬂman›n
normal oldu¤unu aç›klay›n -”k›sa zamanda daha iyi olacak”.
- Gönüllüleri yönetmek, ayn› zamanda motivasyonlar›n› yönetmek demektir. Bir UGH’nin baﬂar›s› aç›s›ndan motivasyon son derece önemli
oldu¤u için elinizdeki e¤itim dosyas›nda bu konuya bir bölüm ayr›lm›ﬂt›r (bak›n›z Bölüm
4.2.1, Gönüllüyü motive etmek).

4.3.2 E¤itim deste¤i
Daha önce de de¤inildi¤i gibi, destek eleman›n›n
gönüllülerin iﬂleri için e¤itilmelerinde belirleyici
bir rolü vard›r. Çal›ﬂman›n daha verimli ve nitelikli olmas› yaln›zca ev sahibi kuruluﬂun yarar›na
de¤ildir. Gönüllülere yönelik bir e¤itim program›n›n düzenlenmesi, gönüllülerin iﬂleriyle bütünleﬂmeleri ve bununla ilgili endiﬂelerinin giderilmesi, kendilerine de¤er verildi¤ini ve kabul
gördüklerini hissetmeleri bak›m›ndan çok önemlidir. Çal›ﬂma kamp› gibi k›sa vadeli gönüllü projelerinde, konunuz ister resim yapmak isterse de
temizlik yöntemleri olsun, yapt›¤›n›z iﬂle ilgili bir
atölye çal›ﬂmas› düzenlemeniz buna harcad›¤›n›z
zamana ve eme¤e de¤er. Yaln›zca söyleneni yapmak yeterli de¤ildir; iﬂlerin neden belirli bir biçimde yap›ld›¤›n›n aç›klanmas› çal›ﬂmay› daha
tatmin edici k›lar.
UGH’nin baﬂlang›c›nda gönüllülerin yeni çevrelerine uyum sa¤lamalar› için yap›lan toplant›da belirli bir e¤itim program› üzerinde anlaﬂmaya var›labilir. Bu program›n iﬂleyiﬂi elbette sürekli olarak
gözlenmeli ve program, gönüllünün kimi zaman
ancak çal›ﬂma s›ras›nda ortaya ç›kan ihtiyaçlar›
do¤rultusunda de¤iﬂtirilmeye aç›k olmal›d›r. Bu
program çeﬂitli çal›ﬂmalardan oluﬂabilir; iﬂle ilgili
bir e¤itimin yan› s›ra gözlem yapmak veya toplant›lara kat›lmak, bir iﬂ arkadaﬂ›yla soru-cevap
seanslar› düzenlemek, teke tek görüﬂmeler yapmak, temel kitaplar› okumak ya da e¤itim malzemesinden yararlanmak (konuyla ilgili CD-Romlar,
okul kitaplar› vb.) gibi çal›ﬂmalar da yap›labilir.
Baﬂka bir gönüllü taraf›ndan verilen akran e¤itimi, ayn› konumda bulunan ve iﬂi yak›ndan bilen
birisinin görüﬂlerine yer verdi¤i için önemli kabul
edilmektedir. Temelde bu iﬂ için ay›rd›¤›n›z kaynaklar›n›z ve yarat›c›l›¤›n›z sizi ba¤lar.

Bir e¤itim program› örne¤i
Da¤larda do¤a ve macera yürüyüﬂleri yapmak
üzere iki gönüllüyü a¤›rlayan ekolojik gençlik
kulübü ELKA örne¤imize geri dönüp (bak›n›z
Bölüm 2.2, Proje devresi), bu projenin destek
eleman› olan Jason’›n geliﬂtirmiﬂ oldu¤u aﬂa¤›daki e¤itim program›na bakal›m.
• Gönüllüler ilk tam çal›ﬂma gününde, gençlik kulübü Elka’n›n amaçlar›, çal›ﬂmalar› ve
yap›s› hakk›nda, yar›m günlük bir iﬂe baﬂlama
e¤itimi al›rlar. Birlikte yenen bir ö¤le yeme¤inde bütün personelle ve etkin gönüllülerle
tan›ﬂt›r›l›rlar. Ö¤leden sonra bölge gezdirilir.
Proje yönetmeni Susan, bu günü düzenler ve
idare eder.
• ‹ki gönüllü ilk dört hafta içinde ulusal aç›k
havada e¤itim derne¤i taraf›ndan baﬂkent
yak›n›nda düzenlenen bir haftal›k aç›k havada e¤itim ve macera yürüyüﬂleri kursuna kat›lmal›d›r.
• Gönüllülere aç›k havada e¤itim yöntemleri
konusunda kitaplar ve önceden benzer çal›ﬂmalar› yapm›ﬂ olan di¤er kuruluﬂlar›n raporlar› verilecektir.
• ELKA’n›n da bir parças› oldu¤u çevreyle ilgili ulusal gençlik kuruluﬂlar› a¤›n›n y›ll›k toplant›s›na kat›labilirler; bu toplant›yla ba¤lant›l› olarak do¤a konusunda üç günlük bir
seminer düzenlenir.
• Gençlik kulübünde Gerard’a çözüm üretmesi için baﬂvurabilirler. Kendisi daha önceden Avrupa’n›n güneyinde iki macera kamp›na kat›lm›ﬂt›r.
• Bunun yan› s›ra ELKA’daki günlük çal›ﬂmalarla ilgili olarak ola¤an ekip dan›ﬂma toplant›lar›na (ayda bir, yar›m gün) kat›lmal›d›rlar.

4

4.3.3 Kültürleraras› destek
Kendinizi güvende ve rahat hissetmenizde çevrenizin, tan›d›k mahallenizin, dostlar›n›z›n ve ailenizin ne denli önemli oldu¤unun ço¤unlukla fark›nda de¤ilsinizdir. Bunu ancak onlardan bir süre
ayr› kald›¤›n›zda anlars›n›z. Farkl› bir kültürel
çevrede yaﬂamak ve çal›ﬂmak, sizi bir karﬂ›laﬂt›rma yapmaya götürür; tan›d›k olanla bilinmeyen,
ola¤an olanla ilk kez gerçekleﬂen, eskilerle yeniler aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma. Gönüllüler, yeni yaﬂant›lar›ndaki farkl›l›¤›n›n heyecan›yla geçen ilk
dönemin ard›ndan kendilerini içinde bulunduklar› kültüre giderek daha yabanc› hissetmeye baﬂlayabilirler. Bu, “kültür ﬂoku” olarak adland›r›l›r
(Gönüllülerin haz›rlanmas› baﬂl›kl› Bölüm 3.1’deki kültürleraras› uyum grafi¤ine bak›n›z).
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Destek eleman›, kültür ﬂokunun hem fiziksel
(örne¤in açl›k hissi duymamak, uykusuzluk,
yorgunluk, ufak tefek a¤r›lar) hem de psikolojik (örne¤in s›la hasreti, öfke, aldat›lma korkusu, yerel halka karﬂ› k›zg›nl›k, sab›rs›zl›k, sald›rganl›k ya da savunma hali) olabilen belirtilerini
gözden kaç›rmamal›d›r. Kültür ﬂokuyla baﬂ etme yetene¤i kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂmekle birlikte
(bu, kiﬂilik özelliklerine ba¤l› oldu¤u kadar önceki kültürleraras› deneyime de ba¤l›d›r) büyük
ölçüde gönüllünün ülkesinden ayr›lmadan önce böyle bir karﬂ›laﬂma için yapt›¤› ve gönüllü
hizmeti s›ras›nda geliﬂtirilip, desteklenebilecek
olan bir haz›rl›¤a ba¤l›d›r (bak›n›z Bölüm 3.3.1,
Gönüllülerin haz›rl›¤›).
Kültür ﬂokunu ele alma yöntemi, gönüllülere
ve yapm›ﬂ olduklar› haz›rl›¤a ba¤l› olarak çeﬂitli durumlara uyarlanmal›d›r. Bir destek eleman›
olarak neler yapabilece¤inize iliﬂkin öneriler
aﬂa¤›da s›ralanmaktad›r:
- Gönüllülerin, “kültür ﬂoku” olarak adland›r›lan bir ﬂey oldu¤unu ve bunu teﬂhis etmenin
bir yolu bulundu¤unu (örne¤in yukarda say›lan belirtiler arac›l›¤›yla) bilmelerini sa¤lay›n.
Kültür ﬂoku ne iyi ne de kötüdür. Uzun bir süreli¤ine yurtd›ﬂ›nda bulunan pek çok kiﬂinin
yaﬂayabilece¤i bir durumdur.
- Kültür ﬂoku meselesine zaman ay›r›n. Gönüllülerin hayal k›r›kl›klar›n› aç›kça dile getirmelerine izin verin ve anlatt›klar›n› dinleyin. ‹ﬂe
bir günlük ara vermeleri veya destek eleman›yla birlikte konuﬂmak üzere bir gezintiye
ç›kmalar› (her ﬂeyden uzaklaﬂmalar›) çok iyi
sonuçlar verebilir. Biraz soluklanmaya ve düﬂünmeye zaman ay›r›n.
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- Kültürleri yarg›lamaktan kaç›n›n. Bunun yerine gönüllülere elinizden geldi¤ince aç›klamaya çal›ﬂ›n. Kültür, ülke, sistem, halk ve benzeri konular hakk›nda bilgi verin. Gönüllüler,
bilgilendikleri ölçüde belirsizlik ve verimsizlik/yetersizlik duygular›ndan kurtulurlar.
- Gönüllüleri, bunu zor bir ö¤renim deneyimi
olarak görmeleri konusunda motive edin ve
cesaretlendirin. Farkl› kültürel davran›ﬂlar› yorumlamay› bir oyun haline getirin ve gönüllünün hakl› oldu¤u durumlarda geri besleme
yap›n veya bu davran›ﬂlar›n gerçekte ne anlama geldi¤ini aç›klay›n.
- Gönüllüleri, birbirlerinden akran deste¤i almalar› için benzer bir deneyimi, belki de karﬂ› cephesini yaﬂam›ﬂ olan (gönüllülerin ülke-
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sinde bulunmuﬂ olan) eski gönüllülerle iliﬂkiye geçirin.
- Ya da bir vatandaﬂlar›yla (örne¤in bir arkadaﬂ,
bir aile üyesi, kendi ülkesinden gelen bir gönüllü) görüﬂmelerini sa¤layarak, onlara ana
dillerinde dergi, kitap veya video filmi temin
ederek veya evlerine telefon etme olana¤›
sa¤layarak içinde bulunduklar› farkl› kültürden ve dilden biraz uzaklaﬂmalar›na f›rsat tan›yabilirisiniz.
- S›la hasretini gidermek için kendi ülkelerine
özgü etkinliklerin (örne¤in spor, televizyon
programlar›, hobiler, fast-food) ev sahibi kültürdeki karﬂ›l›¤›n› bulmaya çal›ﬂ›n (örne¤in su
kaya¤› yerine kayak, sirke yerine mayonezli
patates k›zartmas›).
- Gönüllüleri, pes etmemeleri bilakis ev sahibi
kültürün farkl› yanlar›n› çözmeleri ve baﬂkalar›yla olan kültürleraras› etkileﬂimlerinde rahat
olmalar› (yeni selamlama biçimlerini denemek, birisinin neyi lezzetli bulup bulmayaca¤›n› tahmin etmek vb.) için daha yo¤un bir
toplumsal etkileﬂime girmeleri konusunda cesaretlendirin.
- Gönüllüleri, ö¤renim sürecinin kültürleraras›
bileﬂeni umuldu¤undan daha uzun bir süre almas› durumunda, kültürleraras› ö¤renim sürecini oldu¤u gibi kabul etmeleri ve gönüllü
hizmetleriyle ilgili hedeflerini gerekti¤inde yeniden gözden geçirmeleri için cesaretlendirin.
- Bir kiﬂiyi grubun geri kalan›yla ve bir durumu
di¤er durumlarla bir tutmamaya özen gösterin
(örne¤in bir kiﬂinin stresli bir ortamda bir kabal›k yapmas›, onunla ayn› ülkeden gelen
herkesin daima kaba oldu¤u anlam›na gelmez).
- Ev sahibi ülkeyle gönüllülerin kendi ülkeleri
aras›ndaki benzerliklere vurgu yap›n. Yine de,
kültür ﬂokunun ya da kültürel farkl›l›klar›n
önemini hafife almay›n.
- Çeﬂitlili¤e ve farkl›l›¤a de¤er verin. Benzer konulara farkl› yaklaﬂ›mlar›n olmas› dünyay› daha güzel ve daha zengin k›lmaktad›r. Gönüllüler iki farkl› yaklaﬂ›m› benimseyebilecek
durumda olmal›d›rlar (hem ev sahibi kültürün
hem de kendi kültürlerinin -bir dereceye kadar).
- Gönüllülerin haz›rlanmas› baﬂl›kl› bölüm
3.3.1’de yer alan kültür ﬂokuyla ilgili bölümün fotokopisini gönüllülerin üzerinde dü-
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ﬂünmeleri için çektirebilirsiniz. Gönüllü hizmetin bundan sonraki geliﬂimi, büyük ölçüde gönüllülerin ve ev sahibi kuruluﬂun el ele
bu baﬂlang›ç evresinin üstesinden gelme yeteneklerine ba¤l›d›r. Bu dönemde karﬂ›l›kl›
güvene ve anlay›ﬂa dayanan iyi bir iliﬂki kuruldu¤u takdirde, di¤er dönemlerdeki duygusal iniﬂ ç›k›ﬂlar›n baﬂar›yla atlat›lmas› beklenebilir.
Kültürel kavramlar ve kültürleraras› fark›ndal›¤›
artt›rma çal›ﬂmalar› hakk›nda daha fazla bilgi
için www.training-youth.net adresinden indirebilece¤iniz kültürleraras› ö¤renim konusundaki
e¤itim dosyas›na bak›n›z.

4.3.4 Toplumsal Destek
Ev sahibi kuruluﬂlar, gönüllülerin zamanlar›n›n
büyük bir bölümünü asl›nda iﬂten çok iﬂ d›ﬂ›nda geçirdiklerini gözden kaç›rabilirler. Gönüllülerin boﬂ zaman etkinliklerinden hoﬂnut olmalar›, gönüllü hizmetin baﬂar›s› aç›s›ndan (en az)
projedeki görevlerinden hoﬂnut olmalar› kadar
önemlidir. Gönüllünün, d›ﬂar›da heyecan verici
pek çok yeni f›rsat oldu¤u halde odas›na kapan›p, televizyon seyretmekle ya da kitap okumakla yetinmesi, d›ﬂ dünyadan yal›t›lm›ﬂl›k
duygusuna ve eve dönme iste¤ine yol açabilir.
Baz› gönüllüleri, yak›n çevredeki birkaç boﬂ zaman etkinli¤ine ça¤›rmak ve kimi toplant›lara
ya da toplumsal organizasyonlara davet etmek
yeterlidir. Baz› gönüllüler ise bilhassa dilin bir
engel oluﬂturdu¤u durumlarda, yeni insanlara
ve deneyimlere aç›lma konusunda daha çok
deste¤e gereksinim duyabilirler. Bu konuda ne
kadar deste¤e gerek duyuldu¤u, gönderen kuruluﬂla önceden ve gönüllüyle hizmeti s›ras›nda
kiﬂisel olarak yap›lan konuﬂmalar sayesinde
aç›kl›k kazanabilir.

Gönüllülerin yerel toplulukla kaynaﬂmalar›n›
sa¤laman›n yollar›
• Gönüllünün özel ilgi alanlar›n› ve hobileri
gelmeden önce ö¤renin.
Gönüllünün ilgi alanlar›n› ve hobilerini önceden bildi¤iniz takdirde, iliﬂkiye geçebilece¤i
baz› kiﬂilerin isimlerini, kulüplerin adreslerini,
çeﬂitli olanaklar› ve benzeri ﬂeyleri kendisine
gelir gelmez bildirebilirsiniz. Bu hiç kuﬂkusuz
gönüllünün iyi bir ﬂekilde karﬂ›land›¤›n› düﬂünmesini sa¤layan bir iﬂarettir.

• Bölgedeki di¤er gönüllülerle birlikte toplant›lar düzenleyin.
E¤er bir bölgede birkaç gönüllü varsa, iﬂe yerleﬂtirildiklerinde ortak bir var›ﬂ e¤itiminden
geçebilirler. Bu tür çal›ﬂmalar›n e¤itsel bir de¤erinin olmas›n›n yan› s›ra gönüllülerin erkenden küçük bir dost çevresi edinmelerine
de yarar. Gönüllüler ayn› durumda olduklar›
için birbirleriyle iyi bir iliﬂki kurabilirler. Bölgede çok az say›da gönüllü bulundu¤u durumda, orada bulunan di¤er yabanc› gençlerle iletiﬂime geçmelerini de sa¤layabilirsiniz.
• “Akran sistemi”ni uygulay›n
Gönüllüler özellikle iletiﬂim kurma ve yeni
ortamlara uyum sa¤lama gibi konularda iddial› olmad›klar› takdirde, yerel topluluktan
gönüllünün yaﬂ›t› olan bir kiﬂinin, yerel toplulukla gönüllü aras›nda köprü iﬂlevi görmesi çok yararl› olabilir. Bu kiﬂi gönüllüyle aﬂa¤›
yukar› ayn› yaﬂta olmal›d›r. Gönüllüyle ortak
ilgi alanlar›n›n olmas› ve onun içinde bulundu¤u durumu anlayabilmesi son derece
önemlidir. Eskiden gönüllü olmuﬂ kiﬂilerden
yararlanmak da iyi bir çözüm yolu olabilir
çünkü yeni gönüllülerin içinde bulunduklar›
durumu en iyi onlar anlayabilir. Bu, UGH
dünyas›yla ba¤lant›lar›n› sürdürmeleri için
de iyi bir f›rsatt›r.
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Gördü¤ünüz gibi, destek elemanlar›n›n pek
çok sorumlulu¤u vard›r. Bu nedenle kendilerinin de çeﬂitli alanlarda destek ve e¤itim almalar› gerekir. Çevrenizde hangi kuruluﬂlar›n bu
bölümde de¤inilen konularda bir e¤itim verdi¤ini araﬂt›r›n. Hiç kuﬂkusuz önemli konulardan
biri de kültürleraras› ö¤renimdir. Avrupa Konseyi (www.coe.int/youth) ve Avrupa Kültürleraras› Ö¤renim Federasyonu (www.afs.org/
efil), kültürleraras› ö¤renim konusunda uluslararas› düzeyde e¤itim verebilen kuruluﬂlard›r.
Avrupa Gönüllü Hizmet program› çerçevesinde destek elemanlar›na yönelik kurslar düzenlenir (bunu ülkenizdeki Ulusal GENÇL‹K Program› Birimi’nden araﬂt›r›n. www.europa.eu.int
/comm/education/youth.html), ya da kitap ve
internet kaynakças›nda bu konuda verilen baz›
kaynaklar› araﬂt›r›n.
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K›sa vadeli projelerde destek vermek
K›sa vadeli projelerde kiﬂisel deste¤e duyulan
ihtiyaç daha azd›r. Yine de, çal›ﬂma kamp› ya
da k›sa süreli baﬂka projeler düzenleyen kiﬂilerin destek konusunda dikkate almalar› gereken baz› noktalar vard›r.
• ‹lk günkü çevreye uyum toplant›s› için yeterince zaman ay›r›n. Düzenleme kurulu,
sürenin görece k›sa oldu¤unu düﬂünerek
gönüllülerin yönetim ve konaklama düzenlemeleri, yak›n çevre, projeye kat›lan
yerel topluluk ve benzeri konular hakk›nda bilgi alma ﬂans›n› elde ettikleri bu bölümü göz ard› etme e¤ilimindedirler. ‹ﬂe hemen ilk günden baﬂlamay›n. Seyahat
yorgunlu¤u, farkl› bir ortamda yeni insanlarla karﬂ›laﬂman›n yaratt›¤› gerginlik uzun
süreli bir projede oldu¤undan farks›zd›r.
• ‹lk gün için buzlar› k›rmaya ve ekip ruhunu
oluﬂturmaya yönelik baz› al›ﬂt›rmalar düﬂünün. ‹yi bir ekip ruhu oluﬂtu¤u takdirde daha çok iﬂ baﬂar›l›r.
• Gönüllü grup projelerindeki sorumlu destek
eleman›, bu görevle ilgili olarak ekip kurma,
kültürleraras› ö¤renim ve anlaﬂmazl›k çözümü gibi konularda bir e¤itim almal›d›r. Bu
tip gruplarda baz› anlaﬂmazl›klar›n yaﬂanmas› mümkündür ve bunun bütün grubu etkilemesine izin verilmemelidir. Destek eleman› olarak ortaya ç›kan anlaﬂmazl›klar
konusunda duyarl›k göstermeli, dikkatli ve
kararl› bir biçimde müdahale etmelisiniz
(bkz. Bölüm 4.4, Anlaﬂmazl›k yönetimi).
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d›¤› karmaﬂ›k bir projedir. Yine de farkl›l›k, anlaﬂmazl›k demek de¤ildir. Görüﬂlerin, de¤erlerin, isteklerin ve amaçlar›n birbirinden farkl› olmas› sorun de¤ildir. Ne var ki, bir arada yaﬂayan ve
çal›ﬂan insanlar ya da gruplar, farkl›l›¤› öne ç›kar›yorlarsa iﬂte o noktada sorunlar baﬂ gösterir. Örne¤in, proje lideri dakikli¤e önem verirken gönüllü
bunu önemsemeyebilir. Bu sorun olmayabilir ama
saha gezisine ç›kmak üzere olduklar› bir sabah
kendilerini bir anlaﬂmazl›k içinde bulabilirler. Proje lideri arabada beklerken, gönüllü bir saat sonra
ortaya ç›kar, ya da bir kuruluﬂ, gönüllülerden yeni
toplant› salonunu pazartesi günü yap›lacak olan
genel meclis toplant›s›ndan önce haz›rlamalar›n›
ister ancak, gönüllüler hafta sonunu yak›ndaki bir
göl kenar›nda geçirmek isteyebilirler.
Küçük ﬂakalarla baﬂlayabilen anlaﬂmazl›klar, ne
yaz›k ki ciddi krizlere yol açabilirler. Bir anlaﬂmazl›k durumunda, ço¤u zaman bir taraf di¤erini kendisinin hakl› oldu¤una ikna etmeye çal›ﬂ›r.
Taraflar birbirlerini önce uygun beden dili ve ses
tonuyla pekiﬂtirdikleri ak›lc› savlarla bast›rmaya
çal›ﬂ›rlar. Ufukta bir zafer görünmedi¤i takdirde,
ak›ld›ﬂ› yarg›lamalarda ve suçlamalarda bulunarak meseleyi sapt›r›r ve üste ç›kmaya çal›ﬂ›rlar.
Bu çat›ﬂma fiziksel ﬂiddete kadar t›rmanabilir. Bir
taraf›n di¤erini bast›rd›¤› ve kaybeden taraf›n daha fazla karﬂ›l›k veremedi¤i bir noktada mesele
kapan›r. Ancak ço¤u zaman kaybeden taraf bunun öfkesini ya kendisinden ya da çevresindeki
daha zay›f kiﬂilerden, daha zay›f kiﬂiler de kendilerinden zay›f olanlardan ç›kar›rlar. Buna domino
etkisi de denmektedir.
Uyuﬂmazl›klar›n t›rmanmas›
...

• Destek elemanlar›, özellikle de çal›ﬂma
kamplar›ndakiler her an haz›r bulunmal›d›rlar. Bu kiﬂi, örne¤in haftada yaln›zca bir gün
ortal›kta görünüyorsa, sorumlu ve güvenilir
bir “lider” olarak kabul görmez.

T›rman›ﬂ

Fiziksel ﬂiddet
Meselelerle insanlar›
birbirine kar›ﬂt›rmak
Ak›ld›ﬂ› yarg›lamalar
Güçlü beden dili

Kaç›ﬂ ya da Domino

Sesinizi yükseltmek
Ak›lc› savlar
Benim görüﬂüm daha do¤ru

4.4 Uyuﬂmazl›k yönetimi
Tony
Geudens

Bir UGH projesi, farkl› kültürel geçmiﬂleri olan ve
bu farkl›l›klar›n bir anlaﬂmazl›¤a dönüﬂmesine ya
da öyle görünmesine dek ortak hedefleri gerçekleﬂtirmek üzere bir arada çal›ﬂan insanlar›n yer al-
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Örne¤in, bir h›zma takm›ﬂ bir gönüllü köydeki
küçük kilisenin restorasyonunda çal›ﬂmaktad›r.
Çal›ﬂma kamp› lideri, bunun yak›ﬂ›k almad›¤›n›
düﬂünür ve çal›ﬂma kamp›n›n ve kuruluﬂun ad›n›
lekeleyece¤ini ileri sürer.
Gönüllü kamp liderine, h›zman›n kimli¤inin bir
parças› oldu¤unu ve yerel halk›n “dar görüﬂlülü-
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¤üne” farkl› bir ﬂey göstererek meydan okuman›n iyi oldu¤unu söyleyerek yan›t verir. Sesler
yükselir, masalar yumruklan›r. Kamp lideri “Sak›n bunu ç›karmadan iﬂe gelme” diye tehdit eder.
Gönüllü, h›zma konusunda kendi görüﬂünde ›srar etmek yerine, kamp liderini yetki sahibi bir
kiﬂi olarak küçük düﬂürür. H›zmal› gönüllü, iﬂe
gitmek üzere evden ç›kan ekibin arkas›na düﬂer
ancak, geri dönmeye zorlan›r. Biraz itiﬂ kak›ﬂtan
sonra çal›ﬂma kamp› lideri h›zmay› gönüllünün
burnundan ç›kar›r. Öfke içindeki gönüllü çantas›n› toplar ve kamp evini terk eder.
Örneklerden de anlaﬂ›ld›¤› gibi, bu bölümde
daha çok mikro düzeydeki toplumsal anlaﬂmazl›klar, yani kiﬂiler aras›ndaki çat›ﬂmalar üstünde durulmaktad›r. Orta düzeyde (gruplar
aras›nda, örne¤in bir fabrikadaki iﬂçilerle idare
aras›nda) ya da makro düzeyde (örne¤in ülkeler aras›nda) anlaﬂmazl›klar da vard›r. Ancak
bu anlaﬂmazl›klar›n daha planl› ve siyasal bir
yaklaﬂ›mla ele al›nmas› gerekmektedir. Biz burada bir gençlik hizmetlisi ya da destek eleman› olarak sizin, gönüllü projesindeki bir anlaﬂmazl›k durumunda neler yapabilece¤iniz
konusu üzerinde duraca¤›z.

4.4.1 Uyuﬂmazl›k yönetiminde ilk yard›m
Bir projede uyuﬂmazl›k ç›kmas› durumunda
ço¤unlukla destek eleman›n›n ilk yard›mda
bulunmas› gerekir. Bununla birlikte, uyuﬂmazl›klar sizi aﬂt›¤›nda ya da kontrolden ç›kt›¤›nda
(profesyonel) destek almay› düﬂünmelisiniz.

Bir uyuﬂmazl›¤›n baﬂ›ndan sonuna dek
at›lmas› gereken ad›mlar
0. müdahale edin ve
yat›ﬂt›r›n
1. anlay›n ve kabul edin!
2. uyuﬂmazl›¤› ele almak
ya da kaçmak?
3. bilgi toplamak!
4. çözüm olas›l›klar›?
5. görüﬂmeler!
6. uygulama!
7. de¤erlendirme?

Aﬂa¤›daki ﬂema bir anlaﬂmazl›¤›n baﬂ›ndan sonuna dek at›lmas› gereken ad›mlardan oluﬂan
bir yaklaﬂ›m› vermektedir. Bu yaklaﬂ›m, bu
alanda bir uzman olmasan›z da anlaﬂmazl›klar›
tutarl›l›kla ele alman›za olanak sa¤lar.
1. ‹ki ya da daha çok kiﬂi aras›nda ç›¤›r›ndan
ç›km›ﬂ bir uyuﬂmazl›kla (tart›ﬂma ya da kavga) karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n›zda öncelikle, savaﬂ halindeki taraflar› birbirinden ay›rmal›
ve biraz yat›ﬂmalar› için zaman tan›mal›s›n›z. Bir arabulucu olarak göreviniz, anlaﬂmazl›¤›n daha kötü bir noktaya gelmemesi
için örne¤in gönüllüye baﬂka bir iﬂ vermek,
o günü tatil ilan etmek, iﬂ arkadaﬂ›n› de¤iﬂtirmek, yard›mc› olabilecek baﬂka kiﬂileri
(arkadaﬂlar, kuruluﬂun müdürü, aileler vb.)
ça¤›rmak gibi önlemler almakt›r. Ortal›k yat›ﬂt›¤›nda bir sonraki ad›m› atabilirsiniz.
2. Uyuﬂmazl›k yönetiminde ilk temel ad›m, ortada bir anlaﬂmazl›k oldu¤unu anlamak ve
bunu kabul etmektir. ‹lgili bütün taraflar (bireyler veya gruplar) bir terslik oldu¤unun
fark›nda olmal›d›rlar (ya da bunun fark›na
varmalar› sa¤lanmal›d›r). Size göre bir anlaﬂmazl›¤›n iﬂareti say›labilecek noktalara, hiçbir yarg›da ya da yorumda bulunmadan dikkatlerini çekebilirsiniz. Ortada bir sorun
olup olmad›¤›n› kabul etmek olay›n içindeki kiﬂilere ba¤l›d›r.
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3. Sorunu gerçekten anlad›klar› takdirde sonraki
basamak, bu anlaﬂmazl›¤› ele almay› m› yoksa
bundan kaçmay› m› istedikleri konusunda bir
karara varmak olacakt›r. Ço¤u durumda anlaﬂmazl›¤› yap›c› bir yaklaﬂ›mla ele almak en
do¤rusudur. Oysa kimi zaman (örne¤in gösterilen çaba ve zaman s›n›rl› oldu¤unda, güç
dengesi eﬂit olmad›¤›nda, ﬂiddet söz konusu
oldu¤unda) uyuﬂmazl›¤› kendi haline b›rakmak, katlanmaya çal›ﬂmak ya da o durumdan
uzaklaﬂmak daha do¤rudur. Uyuﬂmazl›¤› kendi baﬂ›n›za çözmeye çal›ﬂabilirsiniz ama sizi
aﬂt›¤›nda, d›ﬂardan yard›m da alabilirsiniz (örne¤in profesyonel bir arabulucu).
4. Her iki taraf da ortada bir anlaﬂmazl›k oldu¤unun fark›na vard›¤›nda ve bu konuda bir
ﬂey yapmak istedi¤inde bilgi toplamaya baﬂlay›n. Önce taraflar›n her biriyle ayr› olarak
oturun ve aﬂa¤›daki sorular›n yan›tlar›n› almaya çal›ﬂ›n:
Mesele nedir?
Taraflara göre uyuﬂmazl›¤›n büyümesindeki en
önemli anlar hangileridir? Anlaﬂmazl›¤›n kökeninde ne vard›r ya da nedenleri nelerdir? Uyuﬂ-
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mazl›¤a neden olan temel farkl›l›klar (her iki
taraf›n bak›ﬂ aç›s›ndan) nelerdir?
Taraflar aras›nda yüz yüze görüﬂmeleri baﬂlatmadan önce, bir arabulucu olarak rakiplerle
bir temel kurallar listesi üzerinde anlaﬂman›z
önemlidir. Baz› kurallar ﬂunlar olabilir:
- karﬂ›n›zdaki kiﬂiyi sözünü bölmeden dinlemek (dinleyip dinlemediklerini anlaman›n bir
yolu, kendi diyeceklerini söylemeden önce
karﬂ›lar›ndakinin mesaj›n› tekrarlamalar›n› istemektir)
- konuﬂurken daima birinci tekil ﬂahs› kullan›n
(“dinlemedin” yerine “beni dinlemedi¤ini san›yorum” deyin)
- yarg›lamay›n ya da suçlamay›n
- onaylanabilir bir çözüm bulununcaya dek
oday› terk etmeyin
- söylenen bütün sözler dört duvar aras›nda
kalacakt›r
- ...?
Uzlaﬂt›rma toplant›n›za kat›lan herkesin bu temel kurallar üzerinde anlaﬂmas›n› sa¤laman›z
önemlidir.
5. Sonraki basamakta, soruna çare olabilecek
çözümler üretmeye çal›ﬂ›n. ‹lgili taraflar bu
durumu nas›l düzeltmeyi düﬂünmektedirler?
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- Belki de bu durum tümüyle olan biteni farkl›
yorumlamaktan ya da yanl›ﬂ anlamaktan kaynaklan›yordur ve farkl› görüﬂlerin aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› bir ilerleme kaydetmenizi sa¤layabilir (örne¤in, geri beslemenin, azarlama
anlam›na gelmedi¤ini aç›klamak)
- Ç›kar çat›ﬂmalar›nda (örne¤in, projede bir rapor yaz›lmas› gerekir, oysa gönüllü yarat›c›
bir çal›ﬂma yapmay› istemektedir) bir ara yol
olarak uzlaﬂma önerilebilir (örne¤in k›smen
idari k›smen de yarat›c› bir iﬂ yapmak)
- De¤er, inanç, düﬂünce ve benzeri konulardaki çat›ﬂmalarda farkl› konumlardaki kiﬂilerin
anlaﬂmas› güçtür. O zaman uzlaﬂmac› olmayan, yarat›c› bir çözümün bulunmas› gerekir
(örne¤in Müslüman bir gönüllüden yemek
yapma konusunda bir atölye çal›ﬂmas› yapmas› istenir. Böylelikle yerel topluluk, gönüllünün neleri yiyebildi¤ini ve neleri yiyemedi¤ini ö¤renirler).
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5. Taraflar birkaç çözüm önerisinde bulundu¤unda, anlaﬂma süreci çeﬂitli seçeneklerle
baﬂlayabilir. En çok hangi öneriler çat›ﬂan
taraflar› rahatlatmaktad›r? Hangi seçenekler
söz konusu bile edilemez? Hangi çözümlerin tercih edildi¤ini aç›kça gösteren bir al›ﬂt›rmada, çeﬂitli çözümler bir ka¤›da yaz›l›r
ve bu ka¤›t masada elden ele geçirilerek taraflar›n kabul edilebilir çözümlerin alt›n› çeﬂitli renklerdeki kalemlerle çizmeleri istenir:
alt› en çok çizilen çözüm kazan›r. Bu iﬂlem,
dikkatin ortak temellere çekilmesini ve bütün taraflar›n çözüm sürecine etkin kat›l›m›n› sa¤lar ve sonras› için yol gösterir. Anlaﬂmay› yaz›ya dökerek resmileﬂtirebilir ve
ilgili taraflar›n anlaﬂmaya ba¤l› kalmalar›n›
sa¤lamak için imzalatabilirsiniz.
6. Daha sonra s›ra, önerilen çözümün ilgili kiﬂiler
taraf›ndan uygulamaya geçirilmesine gelir. K›rm›z› bayrak sistemi, çözümün ne derece iyi bir
sonuç verdi¤ini izlemenin bir yoludur. Kat›l›mc›lardan “k›rm›z› bayra¤›”, yeniden gerginlik
yaratabilecek veya onlar› yeniden bir anlaﬂmazl›k ortam›na sürükleyecek durumlar olarak
tan›mlamalar›n› isteyin. Örne¤in “gönüllü boﬂ
zamanlar›nda internette günde bir saatten fazla
geziniyor” ya da “iﬂ arkadaﬂlar›m benimle bütün gün hiç konuﬂmuyorlar” gibi örnekler birer
k›rm›z› bayrak durumu olabilir. K›rm›z› bayraklar, taraflar aras›nda de¤iﬂ tokuﬂ edilmelidir.
Böylelikle herkes “aﬂ›r› gitmenin” ne demek oldu¤unu bilir. Bütün taraflar›n çözümden hoﬂnut oldu¤unu ve çözümün bir yenilgi olarak
de¤erlendirilmedi¤ini görmek önemlidir çünkü
aksi takdirde bu, gönüllünün ve personel üyelerinin motivasyonlar›n› kaybetmelerine ve
kopmalar›na yol açabilir ya da hayal k›r›kl›klar›n›n ac›s›n› bir baﬂkas›ndan ç›karabilirler.
7. Sonuçlar›, önceden belirlenen bir sürenin
sonunda de¤erlendirin: iﬂlerin yoluna girip
girmedi¤ine ya da k›rm›z› bayraklar›n say›ca
art›p artmad›¤›na bak›n. De¤erlendirmenin
sonucu olumsuz oldu¤u ve gerginlik ya da
hayal k›r›kl›¤›n›n giderilemedi¤i bir durumda önceki basamaklara geri dönmelisiniz.
Dolay›s›yla bu yaklaﬂ›m çizgisel görünmekle birlikte (bir ad›m di¤erini izliyor) anlaﬂmazl›k yönetimi herhangi bir basamakta t›kand›¤›nda geri dönmeniz gerekebilir.
S›cak uyuﬂmazl›¤a karﬂ› so¤uk uyuﬂmazl›k
Bu yedi basamak, çeﬂitli taraflar›n etkin olarak
ve aç›kça yer ald›¤› bir anlaﬂmazl›k durumuna
dayanmaktad›r: buna “s›cak anlaﬂmazl›k” (çün-
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kü bazen meseleler gerçekten k›z›ﬂabilir) denmektedir. Nelerin anlaﬂmazl›k konusu oldu¤unu ve kimlerin çekiﬂti¤ini bulmak kolayd›r
çünkü taraflar genellikle bir arabulucu olarak
sizi, kendi bak›ﬂ aç›lar›n›n do¤ru oldu¤una ikna etmeye çal›ﬂ›rlar. ‹ﬂin içindeki kiﬂiler bir z›tlaﬂma yaﬂamakta zorlanmad›klar›ndan ötürü
anlaﬂmazl›¤›n çözümü için birlikte eﬂit bir düzeyde çal›ﬂmay› ve aç›k ve çekincesiz bir iletiﬂim kurmay› büyük bir olas›l›kla kabul ederler.
Taraflar aras›ndaki güç iliﬂkisinin eﬂit olmad›¤›
durumlarda ya da bir taraf›n, anlaﬂmazl›¤›n t›r-

manma aﬂamas›nda karﬂ›l›k vermekten vazgeçti¤i durumlarda taraflar tümüyle geriye çekilebilirler. Art›k kendi davalar› u¤runa aç›kça savaﬂmayacak ancak di¤er kiﬂiyi ya da çal›ﬂmay›
gizliden gizliye boykot ya da sabote edeceklerdir. “So¤uk anlaﬂmazl›k” olarak adland›r›lan
böyle bir durumda kiﬂiler so¤ukkanl›l›klar›n›
korurlar; hiçbir tart›ﬂmaya girmez ve aç›kça
kavga etmezler. Bu durumda onlar› yeniden
motive edebilmek için samimi bir iletiﬂimin
olanakl› oldu¤u bir güven ortam›n› sa¤lamak
gereklidir. Ancak o zaman anlaﬂmazl›k çözümünde ad›m ad›m ilerlemeye baﬂlayabilirsiniz.

4.4.2 Ortadaki arabulucu
Bir gençlik hizmetlisi ya da proje düzenleyicisi olarak kendinizi bir anlaﬂmazl›¤›n ortas›nda bulabilir ve bunu en iyi ﬂekilde çözmeye çal›ﬂabilirsiniz. Uyuﬂmazl›k içindeki kiﬂilere arabuluculuk yapma
rolünü üstlendi¤inizde aﬂa¤›daki öneriler yararl› olabilir.
• Arabulucu her ﬂeyden önce tarafs›z olmal› ve her iki taraftan da kabul görmelidir. E¤er böyle bir
konumda de¤ilseniz, baﬂka birisinden arabuluculuk yapmas›n› istemeniz daha do¤ru olur.
• ‹nsanlara kulak verin ve taraf tutmay›n; her iki tarafa eﬂit süre tan›maya ve ayn› çabay› göstermeye dikkat edin. Taraflardan birinin, rakipleriyle olan iliﬂkinizden kuﬂkulanmas›na f›rsat vermeyin.
• ‹nsanlar› konuﬂmaya teﬂvik edin (sizin yaﬂad›¤›n›z anlaﬂmazl›klar›n ve sonuçlar›n›n benzerlerini
yaﬂayan di¤er kiﬂiyi yermeyin). Bir anlamda denektaﬂ› iﬂlevi görün.
• Sorular›n›z› aç›k aç›k sorun.

4

• Yarg›lamay›n, ak›l vermeyin; her ﬂeyi ayr›nt›s›na dek anlad›¤›n›zdan emin olmak için mesaj› tekrarlay›n.
• Rakiplerin birbirlerini dinlemelerini sa¤lay›n. Kendi bak›ﬂ aç›lar›n› ortaya koymadan önce karﬂ›
taraf›n mesaj›n› tekrar etmelerini isteyebilirsiniz.
• ‹nsanlar›n birinci tekil ﬂah›s kullanmalar›n› sa¤lay›n. “Kötü bir çal›ﬂma ortaya koydu” demek yerine “yapt›¤› iﬂi be¤enmiyorum” demeleri daha do¤ru olur.
• Bütün taraflar›n tatmin edici bir çözüm aray›ﬂ›na etkin bir biçimde kat›lmalar›n› sa¤lay›n. ‹nsanlar›n “so¤uk uyuﬂmazl›k” durumuna geçmelerine izin vermeyin.
• Kolay ya da çabuk çözümler bulmaya çal›ﬂmay›n, konu üzerinde biraz daha düﬂünün.
• Kiﬂinin uyuﬂmazl›¤›n nereden kaynakland›¤›n› araﬂt›rmas›na yard›mc› olun: örne¤in farkl› de¤erler, düﬂünceler, al›ﬂkanl›klar, kurallar, amaçlar, kültürel geçmiﬂler.
• ‹nsanlar›n neler düﬂündüklerini ve kendilerini nas›l hissettiklerini anlamaya çal›ﬂ›n.
• Her iki taraf›n da bu uyuﬂmazl›kta nas›l bir strateji izledi¤ini ve nas›l bir rol üstlendi¤ini ö¤renmeye çal›ﬂ›n.
• Çat›ﬂan taraflara herhangi bir ﬂekilde yard›m edip edemeyece¤inizi sorun.
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• Bir kiﬂiyle, belirli bir olay› birbirinden ayr› tutun (örne¤in, birkaç kez geç gelen birisi, geç kalmas›n›n ço¤unlukla geçerli nedenleri olmas› durumunda bile hemen tembel olarak de¤erlendirilir).
• Uyuﬂmazl›k yönetimindeki ilerlemenin seyrini kaydedin ve ald›¤›n›z notlar› çat›ﬂan taraflarla birlikte de¤erlendirin.
• Her iki taraf›n da (ve sizin) bak›ﬂ aç›s›n› anlayabilmek için anlaﬂmazl›¤› gözünüzde canland›rabilirsiniz. Bu, as›l meselelere odaklanman›za da yard›mc› olur.
• Duruma bir aç›kl›k getirmelerinde insanlara yard›mc› olun. Uyuﬂmazl›k belki de (kültürleraras›)
bir yanl›ﬂ anlamadan kaynaklanmaktad›r. Anlamad›¤›n›z bir ﬂeyi yarg›lamaktan kaç›n›n ve belirsizlik karﬂ›s›nda hoﬂgörüyü öne ç›kar›n.
• Kendi kültürel normlar›n›z› baﬂkalar›na dayatmay›n. Her iki taraf›n kültürel kurallar›n› anlamaya
çal›ﬂ›n.
• ‹nsanlara karﬂ› taraf›n neler hissetti¤ine iliﬂkin bir fikirleri olup olmad›¤›n› sorun.
• Kiﬂiyi anlaﬂmazl›k içinde oldu¤u di¤er tarafla konuﬂmas› için cesaretlendirin. Her iki taraf da
buna haz›r oldu¤u zaman, samimi bir iletiﬂimin olanakl› oldu¤u bir ortam yaratmaya çal›ﬂ›n
(d›ﬂardan bir arabulucunun ya da bir baﬂkas›n›n kat›ld›¤› tarafs›z bir alan).
• ‹çinde bulundu¤unuz bu durumdan ç›kman›za yard›mc› olacak kiﬂileri devreye sokmak için hiçbir
zaman geç de¤ildir. Uyuﬂmazl›¤› kendi baﬂ›n›za çözmek zorunda oldu¤unuz hissine kap›lmay›n.
• Bunlara kendi alt›n kurallar›n›z› da ekleyin.

4

70

5. Eve Dönüﬂ

E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET

5.1 De¤erlendirme
De¤erlendirme proje sonunda sorulan birkaç
sorudan ibaret de¤ildir
De¤erlendirme, gönüllülere UGH sonunda evlerine dönmeden önce yöneltilen birkaç geleneksel sorudan çok daha fazlas›d›r. Bu bölüm, “Eve
dönüﬂ” baﬂl›¤› alt›nda veriliyor olmakla birlikte
de¤erlendirmenin UGH’nin baﬂ›ndan itibaren
ayr›lmaz bir parças› olmas› ve Gönüllülerin kesintisiz olarak desteklenmesi baﬂl›kl› Bölüm 4.3
ile beraber de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.
Bütün de¤erlendirmelerin ortak yan›, projenin
baﬂ›nda belirlenen hedeflerin ölçülmesidir çünkü varmak istedi¤iniz yere ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤›n›z› anlamak için yönünüzü tayin etmiﬂ olman›z›n gerekti¤i aç›kt›r. Bir UGH’de bu hedefler,
çeﬂitli alanlardad›rlar: çal›ﬂma ve çal›ﬂmayla ilgili sonuçlar (örne¤in ö¤renme becerileri, e¤itim
f›rsatlar›, projeler geliﬂtirmek, verimli olmak),
toplumsal kaynaﬂma (yeni dostlar edinmek, e¤lenmek, iﬂ arkadaﬂlar›yla uyumlu olmak vb.),
kültürleraras› boyut (örne¤in yeni insanlar tan›mak, dil ö¤renmek, ülkeyi tan›mak) ve kiﬂisel
konular (motivasyon, s›la hasreti, anlaﬂmazl›klar vb.). Ayn› derecede önemli bir nokta da, uygulamaya iliﬂkin düzenlemelerin de (yemek,
konaklama, ulaﬂ›m imkânlar›, boﬂ zaman etkinlikleri vb.) de¤erlendirilmesi gerekti¤idir. Bu
alanlarda düzenli olarak yap›lan bir de¤erlendirme, gönüllü hizmeti bütün kat›l›mc›lar aç›s›ndan
daha nitelikli bir hale getirir.
De¤erlendirmenin çeﬂitli iﬂlevleri olabilir ve çeﬂitli biçimlerde yap›labilir. Aﬂa¤›da baz› de¤erlendirme türleri ana hatlar›yla gözden geçirilmektedir:

projenin niteli¤ine iliﬂkin bir yarg›da bulunmaya
götürür ve buradan hareketle gönüllüye bir sertifika verilmesi, projeye daha fazla para yat›r›lmas› ya da gelecekte bu deneyimin yinelenmesi
yolunda olumlu bir karara var›labilir. Bu de¤erlendirmeleri yapmak kolay de¤ildir çünkü pek
çok ﬂey bunlara ba¤l›d›r.

Tony
Geudens

- “Biçimlendirici de¤erlendirme” ise tam tersine
sonuçtan çok sürece odaklan›r. Projenin ve gönüllülerin ne durumda oldu¤una iliﬂkin bir çözümleme yap›lmas› ve geliﬂimleri üzerinde etkili
olunmas› amaçlan›r. Bu de¤erlendirme UGH’nin
baﬂ›ndan sonuna dek yap›l›r ve hem projeyi
hem de projede yer alan bir ilerleme olup olmad›¤› veya gelecekte nelerin düzeltilmesi gerekti¤i gibi konularda insanlar› geri besler. Gönüllülerin düﬂüncelerini, hayal k›r›kl›klar›n› ifade
etmelerine imkân verir. Bu tür bir de¤erlendirme
fazla yarg›lay›c› de¤ildir, bilâkis endiﬂelerin güvenli bir ortamda dile getirildi¤i samimi ve sevecen bir hava oluﬂturur. Biçimlendirici de¤erlendirme, övgüleri ve sorunlar› aç›kça ortaya koyar
ve bu ayn› zamanda gönüllünün kendi ö¤renme
deneyiminin sorumlulu¤unu paylaﬂmas›n› sa¤laman›n bir yoludur.

Toplam De¤erlendirme

5

• sonuca odaklanmak
• geçmiﬂi de¤erlendirmek
• yarg›lamak
• toparlamak
• sonuçlar
• sonunda

Biçimlendirici De¤erlendirme
De¤erlendirme, ama niye?
De¤erlendirme, hedeflere ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n›n ö¤renilmesidir ancak, bu farkl› nedenlerle
yap›l›r:
- En iyi bilinen de¤erlendirme türü belki de
“toplam de¤erlendirme”dir. Bu tür bir de¤erlendirme genelde bir projenin sonunda ya da belirli bir evresinde yap›l›r ve al›nan sonuçlar›n özetlenmesine çal›ﬂ›l›r. Bu, insan› ço¤unlukla

• sürece odaklanmak
• gelece¤e bakmak
• yard›m etmek
• yönetmek
• geliﬂim
• baﬂ›ndan sonuna dek
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UGH’yi bir ö¤renme deneyimi olarak ele ald›¤›m›zda, “biçimlendirici de¤erlendirmelerin”, gerek gönüllünün gerekse di¤er aktörlerin ve dolay›s›yla projenin baﬂar›s›nda oynad›¤› rolü
görebiliriz. Bu nedenle bu bölümde kesintisiz
olarak yap›lan bir biçimlendirici de¤erlendirme
konusuna odaklan›lmaktad›r. Yine de UGH’nin
sonunda kuruluﬂun, hem fon sa¤layanlar hem
de kendileri ad›na bir döküm yapmak, hedeflere ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n› görmek ve bu deneyimi yineleyip yinelememeye karar vermek üzere
bir toplam de¤erlendirme yapmas› da gerekmektedir.
De¤erlendirme nas›l yap›l›r?
Pek çok farkl› de¤erlendirme biçimi vard›r. Bunlar›n bir bölümü çok biçimsel ve sistematiktir ancak buradan edinilen bilgiler, baz› resmi olmayan
göstergelerle tamamlanabilir.
Okullarda ço¤unlukla nesnelli¤e daha çok imkân tan›mak için s›nav gibi son derece biçimsel de¤erlendirme yöntemleri kullan›l›r. Bir
UGH’de kuruluﬂ d›ﬂ›ndan bir kiﬂinin de¤erlendirme hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Bu
kiﬂi bir çizelgeden yararlanarak hedeflerinize
ulaﬂ›p ulaﬂamad›¤›n›z› ölçmek üzere insanlarla
görüﬂür. Bu yöntemlerin daha çok toplam de¤erlendirmelerde kullan›l›yor olmas› ﬂaﬂ›rt›c›
olmasa gerek. Biçimlendirici de¤erlendirmede
ise en biçimsel ve planlanm›ﬂ yöntem, “de¤erlendirme toplant›lar›”d›r. Bu, mevcut pek çok
çal›ﬂmadan (aﬂa¤›da verilmektedir) yararlanmay› ve zaman ay›rmay› gerektirir. Ayn› yöntemin birkaç kez kullan›lmas› geliﬂmeyi izlemenize olanak verir. Çeﬂitli çal›ﬂmalar de¤erlendirme toplant›lar›na heyecan ve yenilik katabilir. Bazen belirli çal›ﬂmalardan yararlanmak
yerine gönüllünün ve destek eleman›n›n
önemli konular› gündeme getirdikleri bir de¤erlendirme sohbeti de yap›labilir. Bu çal›ﬂmalarda elbette her türlü geri beslemeye yer verilebilir. De¤erlendirme toplant›lar›, projede yer
alan taraflar›n olumlu ya da olumsuz eleﬂtiriler
getirmeleri için net bir çerçeve sa¤lar. Karﬂ›l›kl› güvene ve iﬂbirli¤ine dayanan sa¤lam bir ortam, projenin baﬂar›l› olmas›na katk›da bulunur.

5

De¤erlendirmenin her zaman bir baﬂkas›yla birlikte yap›lmas› gerekmez. Kiﬂinin kendisini de¤erlendirmesi de geçerli bir de¤erlendirme yöntemidir. Gönüllülerin istedikleri an bu
de¤erlendirmeyi yapabilmeleri ise bu yöntemin
bir avantaj›d›r. Kendilerini ifade ederken ö¤renme süreçlerini etkin olarak gözlemelerine ve
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bütün duygular›n›, deneyimlerini ve gözlemlerini hesaba katmalar›na olanak tan›r. Elbette ki
sonuçlar, gönüllü hizmetin sorumlulu¤unun
hep birlikte paylaﬂ›lmas› için destek eleman›na
düzenli olarak iletilmelidir. Öz de¤erlendirme,
gönüllünün çeﬂitli amaçlar›n›n (veya projeninkilerin) göz önüne al›nd›¤› bir çizelgeye göre yap›labilece¤i gibi günce gibi daha serbest bir biçimde de olabilir.
Biçimsel ve öz de¤erlendirmelerden edinilen bilgi, “resmi olmayan de¤erlendirme”nin ö¤eleriyle
tamamlanabilir. Bu bilgi proje, gönüllüler ve di¤er aktörler hakk›nda geliﬂigüzel toplanm›ﬂ bir
bilgidir. Gönüllülerin motivasyonlar›n›n (kendili¤inden fazla mesai yapmak ya da iﬂin baﬂ›nda olmamak, bir yüz ifadesi vb.), çal›ﬂman›n niteli¤inin (gelen iltifatlar ya da ﬂikâyetler, çal›ﬂma
temposu vb.), di¤er personelle iﬂbirli¤inin (personelin gönüllülere olan tavr›, birlikte geçirilen
zaman, sürtüﬂmeler vb.) ve buna benzer ﬂeylerin
ortaya konmas›na yard›mc› olabilir. Daha sonra
bu göstergeler, gerçek anlamlar›n›n çözülmesi
için resmi bir de¤erlendirme toplant›s›nda ele al›n›p yorumlanabilir.
Benimle birlikte de¤erlendirmek ister misin?
De¤erlendirmeyi yapan kiﬂi, de¤erlendirmenin
tarz›n› belirler. ‹deal olan, de¤erlendirmenin destekleyici ve yap›c› bir ortamda yap›lmas›d›r. Bu
nedenle de¤erlendirmeyi yapan kiﬂinin konumunun, gönüllülerin kendilerini rahat hissedebilmeleri aç›s›ndan çok yüksek olmamas› en iyisidir.
De¤erlendirmeyi yapan kiﬂi yarg›lamak yerine
projenin gelece¤i aç›s›ndan gönüllülerle iﬂbirli¤i
yapmal›d›r.
De¤erlendirme, bireysel olarak yap›ld›¤› takdirde (gönüllünün kiﬂisel ihtiyaçlar› dikkate al›nm›ﬂ
olmas› nedeniyle) gerçekten de amac›na uygun
olur. Daha kiﬂisel olunmas›na imkân verir ve
ayr›ca gizli tutulmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.
Di¤er gönüllülerle birlikte grup halinde yap›lan
bir de¤erlendirme, insanlar›n deneyimlerini di¤erlerinin izlenimleriyle karﬂ›laﬂt›rmas›na imkân
vermesi bak›m›ndan olumludur. Bunun güven
verici ve motive edici bir etkisi olabilir. Her halükârda, de¤erlendirme uygun bir mekânda
(kimsenin ortal›kta dolaﬂmad›¤›, gürültünün ve
telefon sesinin olmad›¤› vb.) ve belirli bir zaman diliminde (herkes kaç konunun ele al›naca¤›n› ve bunun için ne kadar zamanlar› oldu¤unu bilmelidir) yap›lmal›d›r.
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Baz› yöntemler
Uluslararas› Gönüllü
Hizmetiniz s›ras›nda
yap›lacak bir de¤erlendirme
için öneriler

• Amaçlar›n›z›, ölçülebilir bir biçimde
aç›k olarak tan›mlamaya özen gösterin -hedeflerinize ulaﬂmak için do¤ru
yolda oldu¤unuzu söyleyebilmenizi
sa¤layan ölçütler nelerdir?
• Dil, gönüllüler aç›s›ndan bir sorun
oluﬂturdu¤u takdirde görsel yöntemlerden yararlan›n ya da gönüllülerin
kendilerini daha rahat ifade ettikleri
bir dili konuﬂun.
• De¤erlendirmeler, di¤erlerini de bilgilendirme konusunda herkesin hemfikir olmad›¤› durumlarda gizli tutulmal›d›r.
• Dolay›s›yla de¤erlendirmeler, herkesin
kulak misafiri olabilece¤i bir ofisin ortas›nda de¤il, özel bir ortamda yap›lmal›d›r.
• Geliﬂimi kavrayabilmek için de¤erlendirmeler düzenli aral›klarla yinelenmelidir.
• De¤erlendirmenizde daha nesnel olabilmek için yo¤un yaﬂanm›ﬂ bir deneyime mesafeli yaklaﬂman›z yararl› olabilir.
• Sorular›n›zda tarafs›z sözcükler kullanmaya çal›ﬂ›n (“kötü” yerine “düzeltilmesi gerekiyor”, “ﬂöyle olsayd› sence de daha iyi olmaz m›yd›?” yerine
“sence nas›l daha iyi olurdu?” demeye
çal›ﬂ›n).
• Bazen sembollerden yararlanmak ya
da çizmek, duygular› sözlü olarak dile
getirmekten daha kolayd›r.
• Gönüllüleri kendilerini de¤erlendirmeye yönlendirin ve ard›ndan geri
besleyin.

• Bir termometre çizin ve gönüllülerden, motivasyon düzeylerini düzenli aral›klarla bunun
üzerinde iﬂaretlemelerini isteyin (çok düﬂük bir
motivasyon için s›f›r›n alt› ya da yüksek bir motivasyon için 50°).
• Gönüllülerden kendilerine bir mektup yazmalar›n› ve örne¤in bir ay içinde nerede olacaklar›n› belirtmelerini isteyin. Bu sürenin sonunda
mektubu onlara verin ya da gönderin.
• K›rm›z› (gönüllüyü rahats›z eden olumsuz deneyimler) ve yeﬂil (gönüllünün iﬂinde ilerlemesini sa¤layan olumlu deneyimler) bayraklardan
oluﬂan bir liste yap›n ve k›rm›z› ve yeﬂil bayraklar›n ne s›kl›kta gerçekleﬂti¤ine bak›n; yeﬂil
bayraklar›n say›s›n› art›rmak ve k›rm›z›lardan
kurtulmak için stratejiler geliﬂtirin.
• Çeﬂitli dilimlerden oluﬂan bir daire çizin (bir niﬂan tahtas› gibi). Her dilime de¤erlendirmek istedi¤iniz bir ö¤eyi yerleﬂtirin. Herkesten bu dilime bir iﬂaret koymas›n› isteyin (hoﬂlanmalar›
durumunda ortaya do¤ru, aksi durumda ise d›ﬂa do¤ru). Farkl› kiﬂiler ya da ayn› kiﬂi için çeﬂitli zamanlarda çeﬂitli iﬂaretler kullan›labilir.
• Üstünde bir sürü insan›n, binan›n, parçan›n ve
benzeri ﬂeyin oldu¤u çok yüzlü bir resim bulun
ve gönüllüden bunlardan birisiyle kendisini özdeﬂleﬂtirmesini ve bunun nedenini aç›klamas›n›
isteyin (örne¤in, “ben bu z›playan adam›m çünkü kendimi projemde çok enerjik hissediyorum.” ya da “Ben bu otoyolum çünkü her ﬂey
benim aç›mdan çok h›zl› geliﬂiyor.”) Bu al›ﬂt›rmay›, seçti¤iniz bir konu hakk›ndaki duygular›n› simgeleyen bir nesne bulmalar›n› isteyerek
çeﬂitlendirebilirsiniz.
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• ...?
Bu konuda daha çok bilgiyi, proje yönetimi konusundaki e¤itim dosyas›nda (www.training-youth.net) bulabilirsiniz. Bu adreste de¤erlendirme
üzerine bir bölüm vard›r.

• Bir de¤erlendirme, iki tarafl› bir tart›ﬂma biçiminde olmal›d›r.
• Do¤ru bilgiyi almak için gönüllülerinizle aran›zda bir güven ortam› oluﬂturun.
• Ufak tefek sorunlar›n büyümesine izin
vermeyin, de¤erlendirmeleri ciddiye
al›n ve ona göre harekete geçin.

5.2 ‹zleme
Louis

Pek çok kuruluﬂa göre gönüllü hizmet, bir
gönüllünün belirli bir proje için harcad›¤› zaman
olarak tan›mlan›r; proje öncesinde ve sonras›nda
olanlar›n fazla bir önem taﬂ›mad›¤› düﬂünülür.

Amorim
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Önceki bölümlerde baﬂar›l› bir yurtd›ﬂ› deneyimi
için haz›rl›¤›n ne denli önemli oldu¤unu gördük.
Ancak bir UGH tasarlan›rken, yurtd›ﬂ›ndaki görevin sona ermesinden sonra gönüllülerin geliﬂiminin izlenmesi konusunda dikkate al›nabilecek
pek çok olanak vard›r.
Yurtd›ﬂ›ndan dönüﬂ
Gönüllüler yurtd›ﬂ›nda geçirdikleri uzun bir sürenin ard›ndan ülkelerine döndüklerinde ters yönde bir kültür ﬂoku yaﬂarlar. Gönüllüler, yak›nlar›n›n ister istemez anlamayabilece¤i bir deneyim
yaﬂam›ﬂ ve gönüllü hizmetleri s›ras›nda onlar›n
fark›nda olmad›¤› bir geliﬂim sürecinden geçmiﬂlerdir. Gönüllülerin davran›ﬂlar›nda de¤iﬂiklikler
olabilir ve bu de¤iﬂiklikler eve döndüklerinde
hoﬂ karﬂ›lanmayabilir çünkü çevrelerindeki kiﬂiler karﬂ›lar›nda, aylar önce b›rakt›klar› insan› görmeyi beklerler. Gönüllü, insanlar›n belirli bir biçimde davranmas›n› bekler, oysa gerçekte öyle
olmaz.
Gönüllüler yurtd›ﬂ›ndaki gönüllü görevlerini yerine getirdikten sonra s›k s›k ihtiyaçlar›n›n dikkate al›nmamas›ndan yak›n›rlar ve ülkelerine
döndüklerinde ço¤unlukla kendi çevreleriyle
yeniden kaynaﬂma sorunu yaﬂarlar. Yurtd›ﬂ›nda
bulunduklar› s›rada bütün ilgi belki de onlar›n
üstündeydi ve sürekli yeni deneyimler yaﬂ›yorlard›. Oysa ülkelerine döndüklerinde yine eski
bildik gerçeklerle karﬂ›laﬂ›rlar. Sanki her ﬂey b›rakt›klar› gibidir. Ancak eve dönüﬂ her ﬂeyin sonu demek olmamal›d›r - do¤ru bir planlama yap›ld›¤› takdirde bu, yeni ﬂeyler için bir baﬂlang›ç
da olabilir. Gönüllülerin yurtd›ﬂ›nda pek çok ilginç deneyim yaﬂamalar› ümit edilir ancak bu
ö¤renim süreci daha ileri bir noktaya taﬂ›nabilir.
Ev sahibi kuruluﬂtaki destek eleman›, projenin
baﬂ›ndan sonuna dek gönüllünün ö¤renme sürecini izlemede ve bundan en iyi biçimde yararlanmada son derece önemli bir rol oynayabilir.
Ancak gönüllülerine UGH sonras›nda çeﬂitli olanaklar sunmak tümüyle gönderen kuruluﬂlara
ba¤l›d›r. Gönderen kuruluﬂlar gönüllüleri, gönüllü hizmetleri s›ras›nda kazand›klar› deneyimden yararlanmalar› ve bir ﬂey yapmalar› konusunda yönlendirebilir ve destekleyebilirler.
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Asl›nda gönüllülere UGH’den sonra ne tür olanaklar›n sunulabilece¤i, mümkünse projenin baﬂ›nda öngörülebilmelidir.
Gönderen kuruluﬂlar, gönüllülere yola ç›kmadan önce bir haz›rl›k e¤itimi vermekten sorumlu olduklar› için bunu yapabilmeye elveriﬂli bir
konumdad›rlar. Gönüllünün ve gönderen kuruluﬂun ilgi alanlar›na ve isteklerine uygun bir
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plan üstünde gönüllüyle birlikte çal›ﬂabilirler.
UGH’nin sonundaki izleme süreci, UGH’n›n etkisinin azami düzeyde olmas›n› sa¤lamaktan
ibarettir.
‹zleme toplant›lar›
Gönüllülerinizi ya grup halinde ya da teke tek
birkaç toplant› yaparak izleyebilirsiniz. Uzun süreli gönüllülük durumunda en iyisi her iki türde
toplant› yapmakt›r.
Gönüllülerinizle yapaca¤›n›z bir izleme toplant›s›, aﬂa¤›da s›ralanan konularda yararl› olabilir:
- UGH’yi ana hatlar›yla de¤erlendirmek
- Beklentileri ve amaçlananlar›, al›nan somut sonuçlarla karﬂ›laﬂt›rmak
- Belli baﬂl› olumlu ve olumsuz sonuçlar› tespit
etmek
- Gönüllünün yurtd›ﬂ›ndaki olumsuz deneyimlerini yap›c› bir yaklaﬂ›mla ele almas›na yard›m
etmek
- Gönüllüye özellikle zor olan yeniden uyum sürecinde yard›m etmek (ters yönde kültür ﬂoku);
- Gönüllüye yaﬂad›klar›n›, benzer bir deneyim
geçirmiﬂ olan di¤er gönüllülerle paylaﬂmas› için
f›rsatlar sunmak
- Gönüllüyü ayn› ya da baﬂka kuruluﬂlardaki gönüllü çal›ﬂma olanaklar› ya da ba¤lant›lar konusunda bilgilendirmek
E¤itimle ilgili ya da mesleki f›rsatlar
Baz› gönderen kuruluﬂlara göre bir UGH’ye gönüllü göndermenin amac›, gönüllünün normal
bir okul e¤itiminin ya da baﬂka e¤itim imkânlar›n›n sa¤layabilece¤i beceriler d›ﬂ›nda, gelecekte
iﬂine yarayacak birtak›m beceriler (dil, toplumsal,
pratik beceriler) kazanmas›d›r. Bu gibi durumlarda e¤itsel bak›ﬂ aç›s›n› gönüllü hizmetin baﬂ›ndan sonuna dek ak›lda tutmak önemli olmakla
birlikte bu, gönüllünün hayat›n›n sonraki aﬂamalar› aç›s›ndan daha da önem kazan›r. Gönüllüler,
UGH’den sonra hayatta ne yapmak istediklerine
ve yurtd›ﬂ›nda yapt›klar› iﬂin gelecekteki çal›ﬂmalar›nda yararl› olup olmayaca¤›na daha iyi karar
verebilirler. Örne¤in, sakatlarla ilgili gönüllü bir
çal›ﬂma yapmak, gönüllüyü bu alanda mesleki
bir çal›ﬂma yapmaya yönlendirebilir. Gönderen
kuruluﬂ, bu genç insan›n ülkesine döndükten
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sonra bu tür e¤itsel ya da mesleki yeni bak›ﬂ aç›lar›n› olabildi¤ince geliﬂtirmesini kolaylaﬂt›rmada
çok önemli bir rol oynar.
Sosyal güvenlik
Özellikle ele al›nmas› gereken bir di¤er konu da
sosyal güvenlik meselesidir. Ço¤u Avrupa ülkesinde gönüllülerin konumu kanunlar taraf›ndan
tan›mlanmam›ﬂt›r ve bu nedenle yurtd›ﬂ›nda gönüllülü¤ün iﬂsizlik haklar›, konut deste¤i, minimum gelir gibi sosyal güvenlik konular›yla ilgili
olarak getirdi¤i baz› sonuçlar vard›r. Gönüllüler,
uzun süreli bir gönüllü çal›ﬂma için ülkelerinden ayr›ld›klar›nda sosyal haklar›n› yitirirler.
Hatta ülkelerine döndüklerinde bazen baﬂka
haklardan ya da ö¤renci kredisinden bile yararlanamazlar. Ulusal yetkililer meseleye çok bürokratik bir aç›dan yaklaﬂabilir ve gönüllünün
taleplerini kabul etme konusunda sessiz kalabilirler. Gönderen kuruluﬂlar›n ço¤u kez gönüllü
hizmet program›n›n ne anlama geldi¤ini aç›klamak üzere arabulucu olarak müdahale etmeleri
gerekir. Bu tür sorunlar için önceden haz›rl›kl›
olmak önemlidir.
Gönderen ve ev sahibi kuruluﬂlar aç›s›ndan
izleme
‹zleme sürecinin yaln›zca gönüllünün yarar›na
oldu¤u düﬂünülmemelidir. Gönderen kuruluﬂlar
da UGH’deki kat›l›mlar›n› bir ö¤renme deneyimi
olarak de¤erlendirebilir ve bundan somut pek
çok biçimde yararlanabilirler. Kendi deneyimlerini de¤erlendirdikten sonra izleme, bir gönderen
kuruluﬂ için örne¤in ﬂunlar› ifade edebilir:
- Belirli bir ortakl›¤›n sürdürülmesi ya da kesilmesi
- Ayn› ya da farkl› çal›ﬂma alanlar›nda yeni ortaklar›n aranmas›
- Gönüllünün önerileri do¤rultusunda ya da ev
sahibi kuruluﬂtaki en iyi uygulamalar›n gözlemlenmesi sonucunda yeni çal›ﬂma yöntemlerinin
benimsenmesi
Gönderen kuruluﬂlar, ülkelerine dönen gönüllüleri, kendi çal›ﬂmalar›nda yararlanabilecekleri
önemli bir kaynak olarak görebilirler. Örne¤in:
- Gönderen kuruluﬂ gönüllüyü, kendilerine kat›lmak ve kuruluﬂun yurtd›ﬂ›nda halihaz›rdaki çal›ﬂmalar›nda neler ö¤rendi¤ini aktarmak üzere
davet edebilir
- Gönüllü, kendi deneyimlerini onlarla paylaﬂa-

rak yeni gönüllülerin al›nmas› ve haz›rlanmas›
gibi konularda yard›m etmekle iﬂe baﬂlayabilir
Ev sahibi kuruluﬂlar da kendi ortakl›k stratejilerini pekiﬂtirerek ya da gözden geçirerek ve ayn›
zamanda kendi çal›ﬂmalar›n› geliﬂtirmek üzere
gönüllülerden yararlanarak, UGH’den al›nan sonuçlar› izleyebilirler. Ev sahibi kuruluﬂlar, gönüllü hizmetin bir de¤erlendirmesini yapt›ktan
sonra gönüllünün önerileri do¤rultusunda (ya
da iﬂler daha farkl› yap›ld›¤› takdirde daha iyi
bir sonuç al›nd›¤›n› fark ettikleri için) yeni çal›ﬂma yöntemlerini ve etkinlikleri hayata geçirmeye karar verebilirler. Yabanc› bir gönüllü sayesinde kendi kuruluﬂunuza yeni bir gözle
bakman›z, iﬂlerin gerçekte nas›l yürütüldü¤ünün ve ne gibi de¤iﬂikliklerin yap›labilece¤inin
daha bilincinde olarak çal›ﬂmalar›n›z› geliﬂtirmenize olanak tan›k.

5.3 Tan›ma ve belgeleme
UGH, yaln›zca büyük bir deneyim veya muhtaç
topluluklar›n desteklenmesi de¤ildir; gönüllü
hizmet, hoﬂunuza gitsin veya gitmesin, gönüllü
kiﬂiye yeni beceriler de kazand›r›r. Gönüllü gönderen baz› kuruluﬂlar baﬂta gönüllülerin bir deneyimi edinmelerini, yeni beceriler kazanmalar›n› ve istihdam f›rsatlar›n›n artmas›n› amaçlarlar.
Gönüllünün kiﬂisel geliﬂimi ve topluma fedakar
bir yaklaﬂ›m içinde katk›da bulunmas› aras›nda
bir denge sa¤lanmas› gerekti¤ini savunmakla birlikte (bak›n›z Bölüm 1.4, Uluslararas› Gönüllü
Hizmet) gönüllü hizmetin gönüllülere getirdi¤i
yararlar› görmemek demek bir f›rsat kaç›rmak
demek olur.
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Gönüllülerin kazand›¤› baz› beceriler:
Luba

- Gelecekteki kiﬂisel ve mesleki geliﬂimlerinde etkili olan bir hayat deneyimi ve olgunluk

Pavlovova

-‹nsanlarla iletiﬂim kurmak ve iﬂbirli¤i yapmak,
kiﬂisel ve mesleki düzeyde ba¤lant›lar ve ortakl›klar kurmak gibi küçük beceriler olarak adland›r›lan birtak›m beceriler edinirler;
- Gönüllüler yurtd›ﬂ›ndayken çeﬂitli haberleﬂme
kanallar›ndan (‹nternet, e-posta, telefon vb.)
yararlanmay› ö¤rendikleri için haberleﬂme becerileri kazan›rlar
- Esnek ve özerk olman›n yan› s›ra bir ekip çal›ﬂmas› yapmay› ve kararlar almay› da ö¤renirler
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- Yönetim, sosyal bak›m ve hizmetler gibi belirli
çal›ﬂma alanlar›nda geniﬂ kapsaml› bir mesleki
bilgi ve pratik beceriler edinirler
- Anadillerinden farkl› bir dilin konuﬂuldu¤u bir
ortamda bulunduklar›ndan dil konusunda özel
bir yetenek kazan›rlar
- Kültürleraras› beceriler, farkl› bir kültürü anlamak, davran›ﬂlar› yanl›ﬂ yorumlamamaya ve
yarg›lamamaya çal›ﬂmak, belirsizli¤e katlanmak, olaylar› farkl› aç›lardan de¤erlendirmeyi
ö¤renmek

- Gönüllünün hizmeti s›ras›nda üstlendi¤i görev
ve sorumluluklar› ayr›nt›l› olarak yaz›n

Gönüllülerin bir dereceye kadar kazand›klar› bütün bu becerileri tan›mak ve onaylamak ve gelecekteki iﬂ aray›ﬂlar›nda etkili olabilece¤i için tercihen belgelemek önemlidir. UGH, günümüzde
pek çok iﬂveren aç›s›ndan aranan bir deneyim
olabilir. Gönüllünün bir UGH kapsam›ndaki çal›ﬂmas› ve e¤itimi, gerekti¤i gibi belgelenip onayland›¤›nda, gelecekte iﬂine yarar ve özgeçmiﬂi
için art› bir puan sa¤lar.

- Sertifikada referans olarak verilen baz› kiﬂilere
hangi adresten ulaﬂ›labilece¤ini belirtin

Avrupa’da bu tür çal›ﬂmalar› tan›man›n ve belgelemenin çeﬂitli biçimleri vard›r. Baz› ülkelerde
baﬂar›yla tamamlad›¤›n›z bütün çal›ﬂmalar›n bir
dosyas›n› tutman›z gerekir; baz›lar›nda ise kazan›lan becerilerin belgelenmesi için gönüllü hizmet kuruluﬂunun onaylanmas› gerekmektedir.
Baz› iﬂverenler gönüllünün referans verdi¤i kiﬂiyle ba¤lant›ya geçerken, baz›lar› diplomalar› ve
sertifikalar› esas al›rlar. Dolay›s›yla gönüllülerin
durumuna göre çeﬂitli sertifikalarla kendilerine
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yard›mc› olunabilir. Gönüllü hizmet s›ras›nda
edinilen becerileri belgelemenin en kolay ve
yayg›n yolu bir sertifikad›r. Bu, gönüllünün belirli bir süre ev sahibi kuruluﬂun UGH projesine kat›ld›¤›n› onaylayan yaz›l› resmi bir belgedir. Bu
sertifikalara biraz daha ciddiyet kazand›rmak için
ﬂunlar› yapabilirsiniz:

- Sertifikayla birlikte bir de tavsiye mektubu yaz›n

- Gönüllünün, hizmeti s›ras›nda baz› beceriler
kazanm›ﬂ oldu¤unu ileri sürün ve bu sonuca
nas›l ulaﬂt›¤›n›z› aç›klay›n
- Gönüllünün çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›n› içeren bir
dosya haz›rlay›n (gönüllünün düzenledi¤i etkinliklere iliﬂkin resimler, yaz›lar ve afiﬂler)
- UGH s›ras›ndaki ö¤renimi belgeleyebilecek
olan kurumlar ya da yetkililerle ba¤lant› kurmaya çal›ﬂ›n
- Sertifikan›n görsel yan› da önemlidir - ciddi görünmesine çal›ﬂ›n ve üstünde gerekli pullar›n
ve imzalar›n bulunmas›na dikkat edin
- Sertifikan›n yayg›n olarak kullan›lan bir dilde
(hatta iki dilde) haz›rlanmas›n› göz önüne al›n.

6. Bunlar› düﬂündünüz mü?

6.1 Dezavantajl› Gençlere Yönelik Gönüllü Hizmet
Bir sözcük neyi içerir?
Öncelikle, “dezavantajl›” gençler ifadesini kullan›rken dikkatli olmal›y›z çünkü pek çok olumsuz
ça¤r›ﬂ›m› vard›r ve bu bölümde sözünü etti¤imiz
insanlar› damgalar nitelikte olabilir. Baﬂta gençlerin kendisi “dezavantajl›” kiﬂiler olarak etiketlendirilmek istemezler. “Toplumsal d›ﬂlama” kavram› daha uygun olabilir çünkü kiﬂilerden çok
onlar› d›ﬂlayan ve imkânlar› s›n›rl› olan bir duruma gönderme yapar. Ayr›ca “yoksunluk”un ya da
“toplumsal d›ﬂlama”n›n tan›mlar› kiﬂinin içinde
bulundu¤u çevreye göre de¤iﬂmektedir. ‹sveç’te
iﬂsiz bir kiﬂi “dezavantajl›” olarak de¤erlendirilirken, bu ifadenin yüksek iﬂsizlik oran› yüzünden
nüfusun ak›l almaz büyüklükte bir bölümünün
“toplumsal d›ﬂlama”ya mahkûm oldu¤u kuzey
‹ngiltere’de anlaﬂ›labilmesi güçtür. Ayn› ﬂekilde,
kad›n olmak toplumsal d›ﬂlamaya yol açmamal›d›r oysa baz› göçmen topluluklar›nda kad›nlara
daha s›n›rl› imkânlar tan›nmaktad›r. Bu, ayn› zamanda kiﬂinin belirli bir sosyal durumu nas›l ele
ald›¤›na da ba¤l›d›r. Etnik bir az›nl›¤a ait olmak
toplumsal d›ﬂlamay› do¤urabilir ama bir siyah,
toplumun di¤er üyelerinin sahip oldu¤u imkânlara ulaﬂman›n bir yolunu bulabilir. Dolay›s›yla
bu bölümde, bir gönüllü hizmet program›na
“özel bir ilgiye ve baz› imkânlar›n sa¤lanmas›na
ihtiyaç duyduklar›” için kat›lan gençlerden söz
edece¤iz.
Son y›llarda UGH’den toplumsal olarak d›ﬂlanm›ﬂ
gençlere yaﬂam koﬂullar›n› iyileﬂtirmelerinde yard›mc› olan bir yöntem olarak çokça söz edilmiﬂtir. Ancak UGH, bu hedef kitlesi için nihai bir
amaç olarak de¤erlendirilmemelidir; zor koﬂullarda yaﬂayan gençlerin hayat yolunda att›klar›
bir ad›md›r. Onlarla çal›ﬂmaya baﬂlarken saptanan hedefler UGH’nin ötesindedir (örne¤in, kimseye ba¤›ml› olmadan yaﬂamak, bir iﬂ bulmak
vb.). Bu nedenle bir UGH projesini, toplumsal
olarak d›ﬂlanm›ﬂ gençlerin kendilerinden çok
gençlik hizmetlilerinin ya da sosyal hizmet görevlilerinin baﬂlatmalar› olas›l›¤› daha fazlad›r.
Toplumsal olarak d›ﬂlanm›ﬂ kiﬂilerle çal›ﬂmak büyük bir duyarl›k ve özen gerektirmektedir. Bu
nedenle topluma kazand›rma alan›nda deneyimi
olan kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yap›lmas› önerilir. Zorluklar içindeki gençlerle çal›ﬂma, “klasik” hedef
kitlesiyle çal›ﬂmaya göre daha büyük bir emek
gerektirir. Yine de yurtd›ﬂ›na gitmeye ve bir projede yer almaya en çok ihtiyaç duyan bu gençle-
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re bir f›rsat tan›yan bu tür projelere toplumun ihtiyac› vard›r.
Büyük s›çray›ﬂ için haz›rlanmak
Dezavantajl› çevrelerden gelen gönüllülerinizin
ilgiye daha çok ihtiyaçlar› oldu¤una göre hangi
konularla yo¤un olarak ilgilenmelisiniz? Belirsizli¤in azalt›lmas› gönüllülerin haz›rlanmas›nda en
önemli kurallardan biridir. Yeni ve belirsiz durumlar, özellikle bu gibi durumlarla mücadele etme deneyiminiz pek yoksa ürkütücü olabilir.
Toplumsal olarak d›ﬂlanm›ﬂ gençler, ço¤unlukla
yurtd›ﬂ›na gitme ve yeni bir durumla kendi imkânlar›yla baﬂ etme olana¤›na pek sahip de¤illerdir. Gönüllüleri bir UGH’ye haz›rlaman›n bir yolu da onlar› ileride içinde bulunacaklar› duruma
yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂt›rmakt›r. Uluslararas› de¤iﬂim
programlar› hatta bazen tatiller bile, gönüllülerin
kendi ülkelerinden baﬂka bir yerde bulunman›n
ne demek oldu¤una dair bir fikir edinmelerini
sa¤lar (tren biletlerini almak, yabanc› bir dille ve
dinle karﬂ›laﬂmak vb.). Kültürleraras› duyarl›k
konusundaki di¤er çal›ﬂma yöntemleri ve teknikleri, kültürleraras› ö¤renim konusundaki e¤itim
dosyas›nda (www.training-youth.net adresinden
indirilebilir) anlat›lmaktad›r. ‹ﬂin gönüllü hizmet
yönü, kiﬂinin kendi ülkesinde gönüllü kat›l›m›n›
ve görevler üstlenmesini yavaﬂ yavaﬂ art›rarak
özendirilebilir. Yurtd›ﬂ›ndaki bir ekoloji projesine
kat›lacak olan gönüllüler, ülkelerinden ayr›lmadan önce do¤ayla ilgili yerel bir kuruluﬂta birtak›m sorumluluklar üstlenebilirler. Böylelikle gönüllüler, yap›lmas› gereken iﬂleri yerine getirerek
ve baﬂkalar›yla birlikte çal›ﬂarak bir projede yer
alman›n nas›l bir ﬂey oldu¤una iliﬂkin önceden
bir fikir sahibi olurlar. Gönüllünün yurtd›ﬂ›nda
kalma süresi baﬂlang›çta k›sa tutulabilir ama istedi¤i takdirde yavaﬂ yavaﬂ uzat›labilir ya da gelecekte daha uzun süreli bir UGH’ye kat›labilir.

6

Gönüllünün yeni bir durumla baﬂ edebilme yetene¤ini geliﬂtirmek için projeye gönüllünün tan›d›¤› bir kiﬂinin kat›lmas› gibi baﬂka somut önlemler de alabilirsiniz. Bu kiﬂi gönüllünün bir
arkadaﬂ›, bir gençlik hizmetlisi, onunla ayn› durumda olan yaﬂ›t› baﬂka bir gönüllü ya da gönüllünün anadilini konuﬂabilen herhangi birisi olabilir. Gönüllülerle birlikte as›l (uzun süreli)
gönüllü hizmetin baﬂlamas›ndan önce projenin
gerçekleﬂtirilece¤i yerin ziyaret edilmesi, onlar›
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bekleyen ortama iliﬂkin endiﬂelerini büyük ölçüde giderebilir. Gönüllülerinizle karﬂ›l›kl› güvene
dayanan bir iliﬂki kurman›z son derece önemlidir. Bu nedenle, sözlerine kulak verdi¤inizi ve
kendilerine sayg› duydu¤unuzu göstermek için
onlarla düzenli olarak (resmi olmayan) toplant›lar yapman›zda yarar vard›r. Gönüllüleri, kendilerini ilgilendiren konularda karar alma sürecine
daima dahil edin. Ayr›ca gönüllüler ayn› dilin konuﬂuldu¤u yabanc› bir ülkeye gönderilirlerse bu
deneyim onlar aç›s›ndan çok zor ve ürkütücü olmayabilir.
Bütün bir projeyi ve haz›rl›k aﬂamas›n› nas›l ele
ald›¤›n›z çok önemlidir. Resmi bir akademik yaklaﬂ›m, özellikle ö¤renme güçlü¤ü veya k›sa sürmüﬂ ya da çalkant›l› bir okul deneyimi olan gönüllülerle çal›ﬂ›rken karﬂ›n›za pek çok engel
ç›karabilir. Baz› gönüllüler okuma yazma bile bilmeyebilirler. Böyle bir durumda görsel malzemeler (video, resimler vb.) ya da sözel iletiﬂim daha
iyi bir sonuç verebilir. Bu durumda onlara okulu
an›msatan her ﬂeyden uzak durman›z önerilir;
yeni becerileri, iﬂi ve hatta dili ö¤renmenin en
uygun yolu uygulama s›ras›nda ö¤renmektir.
Gönüllü hizmetin amaçlar›ndan biri de gönüllülerin kendilerine sayg› duymalar›n› sa¤lamak ve
onlar› toplumun kenar›na itilmekten bir anlamda
kurtarmakt›r. Baﬂar›, kiﬂinin kendisine daha çok
sayg› duymas›n› sa¤lar; baﬂar›s›zl›k, özellikle gönüllü, eylemlerinin sonucundan kendisini sorumlu tuttu¤unda, öz sayg›s›na ald›¤› bir darbedir. Bu nedenle gönüllülere önce küçük görevler,
ard›ndan ise daha büyük iﬂler vermekte yarar
vard›r. Bununla birlikte gönüllülere daima yeterince destek verilmeli ve UGH sonras›ndaki geliﬂmeleri izlenmelidirler. Olumlu bir geri besleme
(iﬂ arkadaﬂlar›, yaﬂ›tlar› gibi önemsenen kiﬂilerden gelen) öz sayg›y› artt›ran önemli bir unsurdur. Baﬂar›s›zl›klar, belirli bir bak›ﬂ aç›s›ndan de¤erlendirilmeli ve ilerisi için ders al›nacak bir
deneyim olarak görülmelidir. ‹ﬂin yan› s›ra gönüllünün içinde bulundu¤u ortamda kendisini rahat
hissetmesi de sa¤lanmal›d›r. Sohbete zaman ay›rarak, ﬂakalaﬂarak, ilgi göstererek gönüllüye iyi
a¤›rland›¤› hissini vermelisiniz. Bununla birlikte,
gönüllünün kendisini rahats›z hissedebilece¤i ortamlar yaratmamaya da dikkat edin (bkz. Bölüm
4.2.1, Gönüllüyü motive etmek).

6

Motivasyon konusu, toplumsal olarak d›ﬂlanm›ﬂ
gençlerde, özellikle de gönüllü hizmet fikri bir
baﬂkas›na ait ise büyük bir sorundur. Bu nedenle motivasyon düzeyini yak›ndan takip etmek ve
gönüllüleri motive etmekle ilgili bölümde sözü
edilen yöntemlerden yararlanmak gerekir. Gö-
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nüllünün motivasyonunu yüksek tutmak için bir
UGH’de yer alma karar›yla, iﬂ baﬂ› yapmak üzere
yola ç›kmas› aras›nda geçen sürenin k›sa tutulmas› önemlidir. Gönüllülerin motivasyonlar›n›
yüksek tutmada baﬂar›l› olsan›z bile, çevrelerinden yal›t›lm›ﬂ olmad›klar›n› unutmay›n; bazen
ebeveynlerini ikna etmek veya projeyi gönüllünün yaﬂ›tlar›na anlatmak da gerekebilir.
Haz›rl›k çal›ﬂmas›n›n dezavantajl› çevrelerden
gelen gönüllülere “t›pa t›p uymas›”, her biri belirli güçlüklerle karﬂ›laﬂabilece¤i için önemlidir. Bu
nedenle söz konusu genç gönüllüleri tan›yan
gençlik hizmetlilerinin, gönüllünün karﬂ›laﬂabilece¤i sorunlarla ve ihtiyaçlarla ilgilenmek üzere
haz›rl›k sürecine kat›lmalar› en do¤rusudur.
Toplumsal olarak d›ﬂlanm›ﬂ gençlerden oluﬂan
hedef kitlesinin çeﬂitlili¤i düﬂünülürse, gönderen
ve ev sahibi kuruluﬂlar aras›nda bu “toplumsal
d›ﬂlaman›n” tam olarak neleri gerektirdi¤i konusunda bir iletiﬂimin sa¤lanmas› önemlidir. Her iki
taraf da gönüllünün geldi¤i çevre ve özgeçmiﬂi
konusunda net bir fikre sahip olmal›d›r. Ancak
bu, gizlilik meselesini gündeme getirir: gönüllü
hakk›nda kiminle, neleri konuﬂabilirsiniz? Ev sahibi kuruluﬂtaki destek eleman›, gönüllülere olabildi¤ince iyi bir e¤itmenlik yapabilmek, fiziksel
ve manevi aç›dan güvenli bir ortam sa¤layabilmek için onlar hakk›nda gerekli bütün bilgilere
sahip olmal›d›r. Geçmiﬂteki (varsa) sa¤l›k ya da
uyuﬂturucu sorunlar›n›n yan› s›ra muhtemel suçlar (h›rs›zl›k, cinsel taciz vb.) tercihen gönüllünün onay› al›narak bildirilmelidir. Ev sahibi kuruluﬂtaki di¤er çal›ﬂanlar ya da gönüllüler,
gönüllünün özel hayat›na iliﬂkin bu ayr›nt›lar›,
ortak çal›ﬂmalar› bunu gerektirmedi¤i takdirde
bilmek zorunda de¤ildirler.
‹ﬂler sarpa sard›¤›nda
Bir gönüllü hizmet s›ras›nda gönüllülere, yeni
ortamla baﬂa ç›kmalar›nda destek verilmesi çok
önemlidir. Bu destek, Gönüllülerin kesintisiz
olarak desteklenmesi baﬂl›kl› Bölüm 4.3’de de¤inildi¤i gibi çeﬂitli düzlemlerde sa¤lanmal›d›r:
kültürleraras› düzlemde (kültürel farkl›l›klar› ya
da yanl›ﬂ anlamalar› aç›klamak), mesleki alanda
(e¤itim deste¤i, iﬂe ve çal›ﬂma ortam›na giriﬂ) ve
gönüllünün kiﬂisel gündelik yaﬂant›s›nda (toplumsal destek: yeni insanlarla tan›ﬂmalar› için
toplumsal etkinlikler düzenlemek vb.). Herhangi
bir beceriye ya da bilgiye sahip olmad›klar›n›
varsaymak önemlidir.
Gönüllülerin toplumsal becerilerinin k›s›tl› ya da
dil sorunlar›n›n olmas› halinde boﬂ zamanlar›n›,
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ortam›n onlara gereksinim duyduklar› ﬂeyleri
sundu¤u bir biçimde düzenlemek de önemlidir:
arkadaﬂlar, ana dillerinde iletiﬂim kurabilecekleri
kiﬂiler, e¤lence vb. Akran gruplar› çok yararl› olabilir; gönüllüleri ayn› müzik zevkini paylaﬂan,
benzer çevrelerden gelen, dilini ya da ayn› aileden bir dili konuﬂabilen ev sahibi ülkedeki gençlerle tan›ﬂt›rabilirsiniz. Projede karﬂ›lanmas› gereken önemli bir ihtiyaç da bir toplulu¤a ait olma
iste¤idir.
Gönüllülerin kendilerini iyi hissetmeleri için “ev
cephesiyle” düzenli olarak ba¤lant› kurulmas›
çok önemli olabilir. Bu, onlara kendi dillerinde
ya da lehçelerinde tan›d›k birisiyle konuﬂmak gibi bir kaç›ﬂ supab› sa¤lar. Ayn› zamanda geride
b›rakt›klar› kiﬂilerin neler yapt›klar›yla ilgilendiklerini ve onlar› unutmad›klar›n› da görmelerine
yarar. Bir projedeki destek eleman›yla gönüllülerin çal›ﬂmalar›, yaﬂam koﬂullar›, duygular› ve motivasyonlar› gibi konular› de¤erlendirmek üzere
düzenli olarak toplant›lar yapmak da gereklidir.
Bu, gönüllünün proje için hâlâ hevesli olup olmad›¤›n› ölçmede önemli bir termometre iﬂlevi
görür (bkz. Bölüm 4.3, Gönüllülerin kesintisiz
olarak desteklenmesi). Motivasyon biraz düﬂtü¤ü
takdirde e¤lenceye ya da boﬂ zaman etkinliklerine daha çok zaman ayr›labilir.
Gönüllüyle birlikte her türlü ihtimali düﬂünerek
acil bir durumda yap›lmas› gereken ﬂeyleri belirlemek de önemlidir: yo¤un bir s›la hasreti, iﬂle ilgili sorunlar, kazalar ve benzeri durumlar. Bu bir
telefon numaras›, bir miktar ek paran›n bulundu¤u kapal› bir zarf, yak›n zamanda sigaray› b›rakm›ﬂ olan birisine acilen sigara temin edilmesi gerekti¤inde verilmek üzere bir paket sigara ve
benzeri bir ﬂey olabilir. Acil durum iﬂlemlerinin
hangi koﬂullarda uygulanaca¤› ilgili herkes taraf›ndan (gönüllü, projeye ev sahipli¤i yapan kuruluﬂ, gönüllünün ülkesindeki gençlik hizmetlisi)
bilinmelidir.
Dilin bir sorun oluﬂturmas› halinde görsel bir anlat›ma baﬂvurulabilir. Birlikte yap›lan pratik iﬂler
s›ras›nda kurulan iletiﬂim en iyi sonucu verir. Gönüllünün baﬂkalar›yla birlikte sözel olmayan ﬂeyler yapabilece¤i boﬂ zaman etkinlikleri düzenlenmelidir; sohbet etmek için bir bara gitmek yerine
niﬂan tahtas›na at›ﬂ oyunu oynayabilirsiniz ya da
seyahatinizi anlatmak için foto¤raf albümüne
baﬂvurabilirsiniz. Arkadaﬂ sohbeti, birlikte spor
yapmaya dönüﬂtürülebilir. Bununla birlikte, gönüllü muhtemelen bütün bu ufak tefek hareketli
iﬂler s›ras›nda bir y›¤›n pratik sözcük ö¤renecektir. Gönüllü, haz›rl›k sürecinde bu yollardan iletiﬂim kurmaya da haz›rlanmal›d›r. Çeﬂitli etkileﬂim-

li dil ö¤renme yöntemleri dil ö¤renimiyle ilgili
e¤itim dosyas›nda anlat›lmaktad›r (www.training-youth.net’den indirilebilir).
Henüz bitmedi
“Klasik” gönüllüler için geçerli olan her ﬂey, dezavantajl› bir çevreden gelen gönüllüler için de
fazlas›yla geçerlidir. ‹ﬂler UGH’nin sona ermesiyle bitmez. Her gönüllünün karﬂ›laﬂaca¤› ﬂeylerden biri de geri dönme sars›nt›s›d›r. Gönüllü
UGH s›ras›nda bir ilerleme göstermiﬂ ya da çok
de¤iﬂmiﬂ olabilir oysa ev cephesindeki durum
ço¤unlukla böyle de¤ildir. Ailesi ve dostlar› karﬂ›lar›nda gitmeden önceki kiﬂiyi görmeyi beklerler ve ortam eskisi gibi yine yoldan ç›kar›c› olabilir (uyuﬂturucu, suça teﬂvik, toplumsal sorunlar
vb.). Dolay›s›yla eve dönmek ve eski gerçeklerle
ve gönüllünün yaﬂad›¤› gibi bir deneyimi yaﬂamam›ﬂ ve benzer bir geliﬂmeyi göstermemiﬂ olan
insanlarla yüzleﬂmek için do¤ru bir haz›rl›¤›n yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Gençlerin yurtd›ﬂ›ndaki gönüllü hizmetleri s›ras›nda neler ö¤rendiklerini görmek için bir dökümün yap›lmas›, çal›ﬂma aç›s›ndan önemlidir. Gönüllülerin kendilerine olan sayg›lar› bak›m›ndan
bu geliﬂmeyi görmeleri, baﬂka kiﬂilerle bu baﬂar›lar› hakk›nda konuﬂmalar› ve kendilerini ifade etmeleri yararl›d›r. Bu, gönüllülerin önceden muhtemelen bulunmad›klar› bir toplumsal konuma
gelmelerini ve toplum taraf›ndan kabul görmelerini sa¤lar. Gönüllülerin kendilerine de¤er verildi¤ini hissetmelerini sa¤laman›n baﬂka bir yolu
da gelece¤in gönüllülerini yetiﬂtirme iﬂine kat›lmalar›n› sa¤lamakt›r. Böylelikle gönüllülerin, de¤erli bir ﬂeye -paylaﬂ›lacak bir deneyim- sahip olduklar›n› fark etmelerini sa¤lars›n›z. Gönderen
kuruluﬂtaki gençlik hizmetlisi, yurtd›ﬂ›ndaki deneyimin olumlu olmad›¤›n›n düﬂünülmesi durumunda gönüllüyü desteklemede önemli bir rol
oynar. Gençlik hizmetlisi, gönüllünün deneyimini yap›c› bir biçimde dönüﬂtürebilmeli ve baﬂar›s›zl›k duygusuyla mücadele etmelidir.

6

Eve dönüﬂün kolay oldu¤u san›labilir oysa sorunlu toplumsal çevrelerden gelen genç insanlarla çal›ﬂ›l›rken, evden uzakta ve sistemin d›ﬂ›nda
geçen bir süreden sonra konut deste¤inin sa¤lanmas›, iﬂsizlik haklar›, sosyal güvenlik ve benzeri
uygulamalara iliﬂkin türlü güçlüklerle karﬂ›laﬂ›l›r.
Gönderen kuruluﬂtaki gençlik hizmetlisinin, gönüllünün sisteme yeniden dahil olmas› sürecinde
yard›m›na gereksinim duyulabilir (bkz. Bölüm
5.2, ‹zleme). Uygulamaya yönelik bu iﬂler bir yana, bir UGH’n›n sona ermesi ve eve dönüﬂ, gönüllünün ya da gençlik hizmetlisinin (tercihen
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her ikisinin birlikte) projeyle ilgili saptam›ﬂ olduklar› hedeflere ba¤l› olarak, gönüllünün hayat
yolunda bundan sonra ataca¤› ad›mlar üstünde
düﬂünmeleri için uygun bir zamand›r. Belki daha
büyük bir ba¤›ms›zl›k elde etmek için u¤raﬂt›lar
ve yurtd›ﬂ›ndaki gönüllü hizmet, onlar aç›s›ndan
baﬂar›yla sonuçlanan bir s›nav oldu. Bu durumda
gönüllüler yaﬂamlar›n› art›k kendi baﬂlar›na sürdürebileceklerini hissederler. Böyle olmad›¤› takdirde gönüllüler, bir dahaki sefer daha uzun süreli bir görev üstlenebilirler. Gönüllüler UGH’de
yerleﬂtirildikleri iﬂle ilgili bir alanda bir iﬂ bulabilecek kadar beceri kazanm›ﬂ olabilirler ya da bu
do¤rultuda bir e¤itime baﬂlayabilirler. Gönüllüler
esas olarak -en iyisi- kendi hayatlar›n› planlamaya devam ederler.

6.2 Uluslararas› Gönüllü
Hizmette Cinsiyet

lerin ço¤unun erkeklerden çok kad›nlarda bulunmas›, yine kad›n ve erke¤in farkl› toplumsallaﬂma deneyimlerinden kaynaklanmaktad›r (örne¤in, insanlararas› iliﬂkilerde beceri sahibi
olmak, iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂma.yöntemleri vb.).
Erkekler de hiç kuﬂkusuz ayn› düzeyde nitelikli
iliﬂkiler kurabilirler ama yine de genelde bu konuda telafi etmeleri gereken bir aç›k vard›r.
Erkek gönüllüleri kaydetme sorunu
Gönüllü programlar›n› ve etkinliklerini yürütecek gönüllü erkeklerin olmamas›, pek çok kuruluﬂ aç›s›ndan önemli bir eksikliktir. Toplumsal
alanda çal›ﬂan kuruluﬂlar genelde bütün toplumu
temsil etmelidirler. Toplumsal sektör, kad›nlarla
erkeklerin gönüllülü¤e eﬂit kat›l›m› sayesinde bak›c› rolünü üstlenen olumlu bir erkek imgesinin
yeniden tan›mlanmas›n› ve kendilerini özdeﬂleﬂtirebilecekleri örnek erkeklerin olmamas› nedeniyle bu rolü üstlenme konusunda isteksizlik duyabilen di¤er erkekler için rol modellerinin
sunulmas›n› sa¤lar. ‹ﬂte size gönüllü hizmet projenize kad›nlarla erkeklerin dengeli kat›l›m›n›
sa¤laman›zda yard›mc› olabilecek baz› öneriler:

“Cinsiyetin bununla ne ilgisi var?”
‹statistiklere göre kad›nlar erkeklere oranla daha
çok gönüllü olmaktad›rlar. Örne¤in, Avrupa Gönüllü Hizmeti -Avrupa Konseyi’nin bir program›
(bkz. Bölüm 2.3, Fon bulma ve bütçe yapma)-,
1999 y›l›nda kad›n kat›l›mc›lar›n (% 75) önemli
ölçüde erkeklerden (% 25) daha fazla oldu¤unu
kaydetmiﬂtir.

Lois
Amorim

6

Neden erkeklerden çok kad›nlar›n gönüllü olduklar›n› aç›klamak her zaman kolay de¤ildir.
Baz› gelenekçilere göre bu fark, kad›nlar›n bak›ma yönelik çal›ﬂmalara olan “do¤al ilgileri”nden
kaynaklanmaktad›r. Gönüllü etkinliklerin ço¤unun toplumsal alanda gerçekleﬂtirildi¤i ve toplumumuzda hâlâ pek çok kad›n›n aslen bak›c› rolü oynad›¤› (örne¤in anne, ev kad›n›, hemﬂire
vb.) düﬂünülürse, gönüllü hizmetin kad›nlara daha cazip gelmesi anlaﬂ›labilir. Bizim görüﬂümüze
göre, kad›nlar›n bak›c›l›k rolü toplumsallaﬂman›n
bir sonucu olup, do¤adan kaynaklanan bir özellik de¤ildir. Bununla birlikte, bak›c›l›k yapmak
ve gönüllü olmak hâlâ kad›ns› bir etkinlik olarak
alg›lanmakta ve bu nedenle erkeklerden çok kad›nlar bir UGH’ye kat›lmaktad›rlar.
Erkekler toplumsal ve kültürel alandaki ücretsiz
iﬂlere düﬂük bir toplumsal konum atfettikleri için
gönüllü hizmet etkinliklerine kat›lma motivasyonlar› azd›r. Bunun yan› s›ra, gönüllü hizmet
programlar› için adaylarda aranan kiﬂisel nitelik-
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• Önceki ya da ﬂimdiki erkek gönüllülerinize,
kendilerini UGH projenize kat›lmak için harekete geçiren nedenleri sorun.
• Kuruluﬂunuzun d›ﬂ›ndaki erkeklere, hangi nedenlerle bir UGH’ye kat›lmak isteyebileceklerini sorun.
• Onlar›n yan›tlar›ndan yararlanarak amaçlar›na
hitap eden bir kay›t ça¤r›s› (recruitment message) oluﬂturmaya ve programlar›n›z› buna uygun olarak de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›n.
• Programlar›n›z› geniﬂ bir dinleyici kitlesine sunarken bir erkek konuﬂmac›n›n da olmas›na
özen gösterin.
• Yay›nlar›n›zda erkek gönüllülerin görüntülerinden yararlan›n (örne¤in, çocuklarla çal›ﬂmak,
yemek yapmak gibi kad›nlara özgü geleneksel
iﬂleri yapan erkek foto¤raflar›, baﬂka erkeklerin kendilerini bu tür iﬂlerle özdeﬂleﬂtirmelerinde yararl› olabilir). Programlar›n›z›n baﬂkalar›na da cazip gelmesi için erkek gönüllülerinizi,
tam tersine ormanda ahﬂap bir köprü inﬂa etmek gibi daha çok erkeklere özgü geleneksel
iﬂleri yaparken de gösterebilirsiniz.
Kad›n gönüllüleri kaydetme sorunu
Baz› kültürel çevrelerde ise (özellikle yurtd›ﬂ›n-
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da) bir gönüllü hizmet için kad›n gönüllülerin
kaydedilmesi güçtür. Genç kad›nlar›n yurtd›ﬂ›ndaki gönüllü etkinliklere kat›lmaya karar verirken karﬂ›laﬂabilecekleri birtak›m güçlüklerin bilincinde olan düzenleyiciler, onlar› nas›l
kaydedeceklerine, yol göstereceklerine ve destekleyeceklerine iliﬂkin belirli bir görüﬂe sahip
olabilirler. Genç Fasl› göçmen kad›nlar örne¤inde oldu¤u gibi, söz konusu kad›nlar programa
kat›lmaya büyük bir ilgi gösterdikleri halde ailelerinin tepkisiyle baﬂa ç›kacak durumda de¤illerdi. Aileleri, programa kat›lmalar› konusunda
olumsuz bir tav›r almakla kalmam›ﬂ, onlar› buna
yönelten nedenleri anlamakta da güçlük çekmiﬂlerdi. Yaﬂ, iﬂ deneyimi ve kiﬂilik gibi etkenler ailelerinin bask›s›yla birleﬂince, gitmeme yönünde
kararlar verilebilmektedir. Bu tür güçlüklerin üstesinden gelmek için baz› öneriler:
• Ailelerin de mümkün oldu¤u kadar bu sürece
kat›lmalar›n› sa¤lay›n (örne¤in program›n›za
olumlu yaklaﬂan bir a¤abeyin, ablan›n veya
baﬂka bir akraban›n kat›l›m›n› sa¤lamak, ailelerin fikirlerini de¤iﬂtirmelerine yard›mc› olabilir.
• Ailelerin kuﬂkular›n› ve korkular›n› öngörüleriniz sayesinde gidermeye ve örne¤in kad›nlarla
erkelerin odalar›n›n ayr› olup olmad›¤›na, denetim türüne (denetçilerin cinsiyetine), k›zlar›yla iletiﬂim kurma ya da ziyaret etme imkânlar›na iliﬂkin sorular›na do¤rudan ve aç›k bir
yan›t verin.
• Baz› etkinliklerinizin daha cinsiyete yönelik
olup olamayaca¤›n› düﬂünün (örne¤in, yaln›zca kad›n gönüllülerden oluﬂan gruplar için baz› çal›ﬂmalar geliﬂtirilebilir).
• UGH projenize kat›lma konusunda bir tak›m
kültürel engellerle karﬂ›laﬂm›ﬂ olan kad›n gönüllüleri kaydetmede baﬂar›l› oldu¤unuz takdirde, ayn› durumda olan baﬂka kad›nlara
ulaﬂman›za yard›mc› olmalar›n› ve kay›t kampanyalar›n›zda orada bulunmalar›n› isteyin.
Cinsiyet ve kültür
Cinsiyet, gönüllü hizmet program›n›za kat›l›m›n
eﬂit olup olmamas›nda belirleyici etkenlerden biridir. Ayr›ca muhtemel kültürel farkl›l›klardan
ötürü UGH’de gündeme gelen bir konudur. Cinsiyet her kültürde farkl› alg›lanmaktad›r. Baz› kültürler, kad›nlar ve erkekler aras›ndaki sosyalleﬂme söz konusu oldu¤unda son derece aç›k iken,
baz› kültürlerde kad›nlarla erkekler çok kat› bir
biçimde birbirlerinden yal›t›l›rlar. Aç›k bir kültürden kapal› bir kültüre gelen bir kad›n ya da erkek gönüllü, örne¤in uyum ve toplumla kaynaﬂ-

ma sorunlar› yaﬂayabilir. Bu gibi durumlar, ev sahibi toplulu¤un büyüklü¤üne ba¤l› olarak keskinleﬂebilir. Topluluk ne kadar küçük ise “cinsiyet ﬂoku” (“kültür ﬂoku”nda da oldu¤u gibi) riski
de o kadar yüksektir.
Bunu ele alman›n bir yolu da gönüllüleri haz›rlarken cinsiyet konular›na de¤inmektir.
• E¤er gönüllüler UGH’lerini, cinsiyet iliﬂkilerinin çok farkl› oldu¤u bir ülkede yapacaklarsa,
haz›rl›k çal›ﬂmalar› s›ras›nda anlaﬂmazl›k konusu olabilecek noktalar›n alt›n› çizerek bu konuya da de¤inmeye dikkat edin.
• Gönüllülere muhtemel bir “cinsiyet ﬂoku”yla
baﬂa ç›kmada do¤ru uzlaﬂma stratejilerinin nas›l geliﬂtirilece¤ini ö¤retin; söz konusu kültürel
farkl›l›klar› anlatmak ileride yaﬂanabilecek sorunlar› çözmeye yetmez. E¤er bir gönderen
kuruluﬂ iseniz, ev sahibi orta¤›n›zdan gönüllülerinizin geliﬂtirebilece¤i en iyi stratejiler konusunda önerilerde bulunmas›n› isteyiniz.
Cinsel taciz - cinsiyet iliﬂkilerinin karanl›k yüzü
Cinsel taciz, gönüllü hizmetin cinsiyet boyutunu
de¤erlendirirken göz önüne al›nmas› gereken
önemli bir konudur. Deneyimler ve rakamlar, erkeklerden çok kad›nlar›n cinsel tacize u¤rad›¤›n›
ve cinsel tacizde bulunanlar›n daha çok erkekler
oldu¤unu göstermektedir. Ülkenizde ya da kuruluﬂunuzun içinde bulundu¤u çevrede nelerin uygunsuz ya da yasalara ayk›r› olarak de¤erlendirildi¤ini incelemeniz önemlidir. Bu da yine
gönüllülerin haz›rl›¤›n›n bir parças› olabilir.

6

Baz› kuruluﬂlar kad›nlarla erkeklerin ayn› yerde
konaklamalar›n›, çal›ﬂma felsefelerinin bir parças› olarak görürler. Ne var ki, projede yer alan insanlar, bu anlamda do¤abilecek sorunlarla baﬂ
edecek olgunlukta olmayabilirler. Kad›nlarla erkeklerin ayn› mekân› paylaﬂt›klar› (örne¤in bir
yatakhane) grup ortamlar›nda, gönüllü hizmeti
destekleyen kuruluﬂlar cinsel taciz gibi bir sorunla karﬂ›laﬂabilirler. Kad›nlarla erkekler, elbette ayn› mekân› hiçbir sorun ç›kmadan paylaﬂabilirler
ancak, iﬂin içinde genç kat›l›mc›lar oldu¤unda,
bu cinsel gerginlik ve kimi zaman taciz gibi durumlara yol açabilir.
Kuruluﬂunuzda, gönüllüleriniz ayn› mekân›n›
paylaﬂ›yor olsun ya da olmas›n, cinsel taciz konusunun ele al›nmas›n› sa¤lamal›s›n›z. Ortak yaﬂam mekânlar› konusunda göz önünde bulundurman›z gereken baz› noktalar:
• Kad›n ve erkek gönüllülerin, ayn› yaﬂam me-

81

E¤itim K›lavuzu
ULUSLARARASI
GÖNÜLLÜ H‹ZMET

kân›n› paylaﬂman›n yararlar›n›n ve zararlar›n›n
fark›nda olmalar›n› sa¤lay›n.

gili olarak yap›lmas› gereken resmi iﬂlemler
nelerdir?

• Personelinizin ya da di¤er destek elemanlar›n›n bu tür bir yerleﬂtirmede cinsel taciz ve ﬂiddet olas›l›¤›n›n fark›nda olmalar›n› ve bu gibi
durumlarda neler yap›lmas› gerekti¤ini bilmelerini sa¤lay›n.

• Görev süresince topluluk içindeki herkesin uymas› gereken ortak kurallar konusunda kat›l›mc›lar› uyar›n ve bu kurallara herkes taraf›ndan uyulmas›na dikkat edin.

• Gönüllüler bu tür bir yerleﬂtirme öncesindeki
haz›rl›k çal›ﬂmalar›nda ﬂu zor sorulara yan›t
aramaktan kaç›n›lmamal›d›r: Ayn› yaﬂam mekân›n›n paylaﬂ›lmas›na iliﬂkin endiﬂeleriniz ve
kuﬂkular›n›z nelerdir? Cinsel arzuyla nas›l baﬂa ç›k›l›r? Neler cinsel tacize girer? Bununla il-

Bu konular›n tart›ﬂ›lmas› için düzenleyicilerin,
kad›nlar ve erkekler ayn› çat› alt›nda bir araya
getirildi¤inde, cinsel arzunun dikkate al›nmas›
gereken önemli bir boyut oldu¤unu kabul edecek kadar aç›k görüﬂlü olmalar› gerekir. ‹nsanlar›n bu gerçekle yüzleﬂtirilmesi, uyum içinde bir
arada yaﬂamalar›na bir engel oluﬂturmaz.

“Cinsiyet ayr›mc›l›¤›” her zaman kötü bir ﬂey de¤ildir
Baz› gönüllü görevlendirmelerinde, koﬂullara ve yap›lmas› gereken iﬂlere ba¤l› olarak ya erkek ya da
kad›n gönüllüler aran›r. Her ne kadar kad›nlarla erkekleri eﬂit görüyor ve bu nedenle ayn› ﬂeyleri yapabileceklerini düﬂünüyor olsak da özellikle kad›n ya da erkek gönüllünün amaçlanmas›n› hakl› ç›karabilen durumlar vard›r. Bu, söz konusu iﬂlerin “daha çok kad›n iﬂi” ya da “daha çok erkek iﬂi” ﬂeklinde alg›lanmas›ndan ziyade, iﬂi yürütmek için belirli bir cinsiyete gerek duyulmas›n›n sa¤lam ve geçerli
bir nedeninin olmas›na ba¤l›d›r.
Örne¤in, eﬂlerinden dayak yiyen kad›nlara destek veren bir kuruluﬂ düﬂünün. Bu kuruluﬂun söz konusu kad›nlara tedavileri sürecinde yard›mc› olacak bir gönüllüyü kad›n adaylar aras›ndan seçmesinin
çok sa¤lam ve geçerli nedenleri olabilir. Bu kad›nlar›n içinde bulunduklar› özel durumdan ötürü söz
konusu gönüllünün, de¤iﬂmez bir ölçüt olmamakla birlikte kad›n olmas› önerilebilir.
Benzer ama karﬂ› yönde bir örnek de, sokak çeteleriyle ilgili bir çal›ﬂma yürüten, bu ba¤lamda çete
üyesi gençlere iﬂ ve sosyal hizmet sa¤lamaya yönelen bir kuruluﬂun seçiminde görülebilir. Sokak çeteleri ço¤unlukla erkeklerin hakimiyetindedir ve “erkeksi” rol modelleri çerçevesinde yap›lanm›ﬂt›r. Bu
nedenle, söz konusu kuruluﬂun elindeki bu iﬂ için bir kad›ndan çok bir erke¤in daha uygun oldu¤unu
öne sürmesi anlaﬂ›labilir

6

Örnek olarak verilen her iki durumda da bu kuruluﬂlar› cinsel ayr›mc›l›kla suçlamak uygun olmaz zira
do¤ru iﬂ için do¤ru insan› bulmaya çal›ﬂmaktad›rlar. ‹ﬂin cinsiyete duyarl›¤›, onlar› seçimlerinde düpedüz hakl› ç›karmaktad›r.

6.3 Hareketlili¤in
önündeki engeller
Uuluslararas› projelerde iﬂbirli¤i yapmak, kültürleraras› bir deneyim yaﬂamak, s›n›rlar olmadan dayan›ﬂmay› pekiﬂtirmek ve s›n›rlaraﬂ›r›
hareketlili¤i sa¤lamak UGH’nin ana hedeflerinden birkaç›d›r. UGH çal›ﬂmalar›n› yürütebilmenin temel koﬂullar›ndan biri de ülkeleraras› s›n›rlar› geçme özgürlü¤üdür. Ne var ki, ülkeler
aras›ndaki hareketlili¤in önünde (UGH’yi düzenlerken) aﬂ›lmas› gereken bir tak›m engeller
hâlâ mevcuttur.

Luba
Pavlovova
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Söz konusu engeller ülkeden ülkeye de¤iﬂmektedir. Aﬂa¤›daki tabloda, gönüllünün ülkesine
ve ev sahibi ülkeye göre farkl› hareketlilik durumlar› (yaz›n›n yaz›ld›¤› dönemde) gözden geçirilmektedir. Avrupa Birli¤i içinde hareket etme
özgürlü¤ü, baz› idari iﬂlemlerin d›ﬂ›nda neredeyse s›n›rs›zd›r. Di¤er ülkelerdeki durum ise
özellikle üç ay› aﬂan kalma taleplerinde, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komisyonu’nun gençlerin hareketlili¤ine (R(95)18) ve gönüllü hizmetin desteklenmesine (R(94)4) (bak›n›z www.coe.fr/youth >policies) iliﬂkin tavsiyelerine karﬂ›n
ço¤unlukla daha karmaﬂ›kt›r. www.sosforevs.org >Volunteer ‘s mobility sitesinde gönüllülerin Avrupa içindeki hareketlili¤i konusunda
yararl› olabilecek daha fazla bilgi bulunabilir.
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Gönüllü,

vatandaﬂ› oldu¤u
bir AB ülkesinden
gelmektedir.

vatandaﬂ›
olmad›¤› ama
daimi oturma
iznine sahip
oldu¤u bir AB
ülkesinden
gelmektedir.

AB üyesi olmayan
bir Avrupa ülkesinden gelmektedir.

Avrupa d›ﬂ›nda
bir ülkeden
gelmektedir.

AB ülkesi

AB kanunu uygulanabilir; üç aydan
uzun süreli UGH
için ev sahibi
ülkenin yetkili
makamlar›na
baﬂvurmak gereklidir (oturma
izninin al›nmas›
gerekir).

Baz› özel koﬂullar
uygulanabilir; bu
koﬂullar› ev sahibi
ülkenin yetkilileriyle birlikte
gözden geçirmek
gerekir.

AB ülkesinin ulusal
kanununa göre
düzenlenir. Baz›
AB ülkeleri
hareketlilikle ilgili
olarak kendi
aralar›nda özel bir
anlaﬂma
yapm›ﬂlard›r.
Topraklar›ndaki
k›sa (üç aydan az)
ve uzun (üç aydan
fazla) süreli kal›ﬂlar
için özel koﬂullar›
gözden geçirmek
gerekir.

AB ülkesinin ulusal
kanununa göre
düzenlenir. Baz›
AB ülkeleri,
kiﬂilerin serbest
dolaﬂ›m› konusunda Avrupa
d›ﬂ›ndaki ülkelerle
ikili anlaﬂmalar
imzalam›ﬂt›r. Ev
sahibi ülkenin
yetkilileriyle
iletiﬂime geçilmesi
gerekir.

AB üyesi olmayan
bir Avrupa ülkesi

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir. Bulaﬂ›c›
hastal›klar
konusunda t›bbi
bir belgenin sunulmas› için gereklidir.

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir. Vize ve
bulaﬂ›c› hastal›klar
konusunda t›bbi
bir belge almak
gerekebilir.

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir. Ev
sahibi ülkenin
yetkilileriyle
beraber, belirli
koﬂullar› gözden
geçirmek gereklidir.

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir. Ev
sahibi ülkenin yetkilileriyle birlikte
bütün özel koﬂullar
de¤erlendirilmelidir.

Avrupa d›ﬂ›nda bir
ülke

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir.

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir.

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir.

Ülkenin ulusal
kanununa göre
düzenlenir.

UGH’in gerçekleﬂtirildi¤i ülke

Gönüllülerinizi yurtd›ﬂ›na gönderirken
düﬂünmeniz gereken konular

süreli bir UGH yürütülürken vize, ev sahibi ülkede oturma izni alman›n bir ön koﬂuludur.

• Vizeler
K›sa ya da uzun süreli UGH etkinlikleri yürütülürken, gönüllülerin ço¤unlukla ev sahibi ülkeye
girmek için vize almalar› gerekebilir. Genel olarak, k›sa süreli kal›ﬂlar (örne¤in çal›ﬂma kamplar›) için al›nan vize en fazla üç ay geçerlidir. Ço¤u
durumda, gönüllülerin geçerli bir pasaportlar›n›n
olmas› ve baﬂka baz› koﬂullar› (örne¤in pasaportun en az alt› ay daha geçerli olmas›, sa¤l›k sigortas› sertifikas› vb.) yerine getirmeleri gereklidir.
Gönüllülerden, genellikle ev sahibi kuruluﬂ taraf›ndan yaz›lan bir teyit mektubunu göstermeleri
istenir ve bazen konsolosluk temsilcileri kendileriyle bir görüﬂme yaparlar. Vize masraflar› ülkeden ülkeye de¤iﬂir. Vize iﬂlemleri bir haftayla birkaç ay aras›nda sürebilir. Bu nedenle iﬂlemlere
yeterince erken baﬂlamakta fayda vard›r. Uzun

• Oturma izni
Yukar›daki tabloda s›ralanan ve gönüllülerin karﬂ›s›na ç›kabilecek engellerden biri de UGH süresince geçerli bir “oturma izni” almakt›r. Oturma
izni, kiﬂinin ev sahibi ülkenin topraklar›nda ikamet etmesine ruhsat verir. Genellikle üç ay ve
daha uzun süreli kal›ﬂlar için gerekmektedir. Gönüllülerin bu izin için ne tür belgelere ihtiyaçlar›
olabilece¤inin önceden araﬂt›r›lmas› önemlidir
(örne¤in, nüfus cüzdan›n›n tasdikli bir tercümesi,
yeterli imkânlara sahip olduklar›n›n bir kan›t›, sigorta kapsam›, vize, ev sahibi kuruluﬂun mektubu, polis denetimi vb.).
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• Çal›ﬂma izni
UGH, bir iﬂin yerine geçmez. Yine de baz› ülkelerde “gönüllüler” için yasal bir kategori olmama-
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s› nedeniyle gönüllülerin çal›ﬂma izni almas› gerekmektedir. Bu bak›mdan gönüllüler, iﬂçi olarak
de¤erlendirilebilirler ve ev sahibi kuruluﬂun onlar ad›na yerel istihdam yetkililerinden çal›ﬂma
izni almas› gerekir. Gönüllülerinizi göndermeden
önce ev sahibi ülkede çal›ﬂma izni al›nmas›na gerek olup olmad›¤›n› araﬂt›r›n. ‹stendi¤i takdirde
nereye baﬂvurulmas› ve hangi iﬂlemlerin yap›lmas› gerekti¤ini ö¤renin.
• Sosyal sigorta programlar› ve ilave sigorta
Sosyal sigorta programlar› ülkeden ülkeye de¤iﬂir.
Gönüllülerin, ev sahibi ülkenin sosyal sigorta düzeninde sigortal› olup olmad›klar›n› ö¤renmek de
önemlidir. Baz› durumlarda gönüllülerin baﬂka
birtak›m sigortalar yapt›rmalar› gerekir (hastal›k,
kaza ya da ölüm halinde ülkelerine gönderilmeleri, üçüncü ﬂah›s sigortas› vb.). Baz› ülkeler t›bbi tedavi konusunda ikili anlaﬂmalar imzalam›ﬂt›r. Sosyal sigorta kurumunuz ya da d›ﬂiﬂleri bakanl›¤›
arac›l›¤›yla bu konuyla ilgili bir araﬂt›rma yap›n›z.

Luis
Amorim

• Vergilendirme
Vergi ve sosyal güvenlik katk›s›n›n da dahil oldu¤u zorunlu katk›lar, gönüllü hizmetiniz s›ras›nda
ya da daha sonra parayla ilgili bir tats›zl›k konusu
olabilir. Baz› ülkelerde cep harçl›¤› veya yemek ve
konaklama, vergilendirilebilir bir gelir olarak de¤erlendirilmektedir. Bu bak›mdan hizmet s›ras›nda veya sonras›nda gönüllülere verilen harçl›k
veya yemek ve konaklama paras› kesintiye u¤rayabilir. ‹ki kez vergilendirilme riski (ev sahibi ülkede ve gönüllünün kendi ülkesinde) söz konusudur. Gönüllülerin yurtd›ﬂ›ndaki gönüllü hizmetleri
s›ras›nda ve döndükten sonra nas›l bir vergi düzenlemesine tabi tutulacaklar›na aç›kl›k kazand›rmak için vergi dairenizle iletiﬂime geçiniz.

6

• Gerekli t›bbi belgeler
Gönüllülerin yurtd›ﬂ›na ç›karken herhangi bir
bulaﬂ›c› hastal›klar› olmad›¤›n› onaylayan belgeleri de edinmeleri gerekebilir. Gönüllünün kendi
ülkesindeki bir sa¤l›k kurumu taraf›ndan verilen
bir t›bbi belgeyi yan›nda bulundurmas› yeterli
olabilir. Ne var ki, baz› ülkeler bu tür sertifikalar›
geçerli saymazlar ve gönüllülerin ev sahibi ülkede tekrar t›bbi bir kontrolden geçmesini isteyebilirler. UGH orta¤›n›z, ev sahibi ülkede uygulanan
kurallar konusunda size bilgi aktararak yard›mc›
olabilir.
• ‹ﬂsizlik yard›m› ve di¤er yard›mlar
Yurtd›ﬂ›na gitmenin, gençlerin kendi ülkelerinde
çeﬂitli yard›mlar alabilmeleriyle ilgili olarak getirdi¤i baz› sonuçlar vard›r. Geri döndüklerinde ayn› yard›mlardan yararlanmak için iﬂlemlere ço¤unlukla s›f›rdan baﬂlamalar› gerekir. Bu nedenle
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iﬂsizlik ya da sosyal hizmet daireleriyle, bir
UGH’in sa¤lad›¤› faydalar konusunda görüﬂmeler yapmak ve bu düzen içinde bir anlay›ﬂ görmek önemlidir. Baz› ülkelerde iﬂ bulma bürosuyla UGH kuruluﬂlar›, iﬂsiz gençlere yurtd›ﬂ›nda bir
iﬂ deneyiminin sa¤lanmas› için bir ortakl›k anlaﬂmas› yapm›ﬂlard›r. Mali aç›dan zorlay›c› bu gibi
durumlarda bir UGH’den dönüﬂü, gönderen kuruluﬂ gönüllünün hayat›n› yeniden düzenlemek
üzere büyük bir destek sa¤lamal›d›r.

6.4 Kriz yönetimi
Kuruluﬂlar›n bir çal›ﬂma düzenlerken göz önünde bulundurmas› gereken baﬂl›ca konulardan biri de felaketleri öngörebilmek ve gerçekleﬂti¤i
takdirde etkin bir biçimde baﬂa ç›kabilmektir. ‹ﬂlerin yolunda gitmeyebilece¤ini pek düﬂünmeyiz. Ne var ki, kriz yaﬂanabilir ve bunun bilincinde olmak, haz›rl›kl› olman›n ve kriz ortam›n›
yönetmenin yollar›n› bulman›n ilk ad›m›d›r.
Amac›m›z size bir krizin nas›l önlenece¤ini anlatmak de¤il; kriz, do¤as› gere¤i beklenmedik bir
durumdur. Bunun yerine, bir krizi oluﬂturan baﬂl›ca unsurlar›n bilincinde olman›z› sa¤lamaya ve
di¤er gönüllü çal›ﬂma kuruluﬂlar›n›n ﬂimdiye dek
krizleri atlatmak için uygulam›ﬂ oldu¤u baz› baﬂar›l› strateji örneklerini vermeye çal›ﬂaca¤›z. Bu
bölümde hem genel bir aç›dan hem de UGH aç›s›ndan kriz yönetimini de¤erlendirece¤iz.
Burada verilen baz› örneklerin zorlama oldu¤unu düﬂünebilirsiniz (örne¤in, yang›n, sel, aﬂ›r›
dozda uyuﬂturucu kullan›m› vb.) ancak, ne yaz›k
ki verdi¤imiz bütün örnekler gerçek öykülere
dayanmaktad›r. Gönüllü hizmet kuruluﬂlar›n›n
ço¤unun, genelde çok düﬂük kriz ortam› yüzdeleri vermeleri ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Krizin tan›mlanmas›
E¤er aﬂa¤›daki gibi durumla karﬂ›laﬂt›ysan›z
bu bir krizdir:
• beklenmedik
• derhal ele al›nmas› gerekiyor
• kuruluﬂunuza ya da projenizle ilgili kiﬂilere
zarar verebilir
• Bir ya da birkaç orta¤›n›z ya da kuruluﬂunuz, bu durumla baﬂ etmek üzere normal
etkinli¤ini kesmek zorunda kal›r.
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Dikkat! Burada sözünü etti¤imiz, bir sorunla ya
da anlaﬂmazl›kla sonuçlanan bir yanl›ﬂ anlamadan ziyade boyutlar› nedeniyle iﬂinizin ak›ﬂ›n›
ciddi ölçüde aksatan ve sizi buna bir çare aramak
üzere ola¤an çal›ﬂman›z› durdurmak zorunda b›rakan bir olayd›r. Bir yanl›ﬂ anlama, gerekti¤i gibi giderilmedi¤i takdirde elbette kuruluﬂunuzda
bir kriz do¤uracak kadar ciddi bir soruna yol açabilir: örne¤in, e¤itmeninin kendisi hakk›nda korkunç bir kiﬂili¤i oldu¤undan söz etti¤ini duyan
bir gönüllü, ertesi gün iﬂinin baﬂ›nda olmayabilir.
E¤itmen bozulur, gönüllü ona hakaret eder, e¤itmen gönüllünün yüzüne bir tokat atar, gönüllü
e¤itmenin aleyhinde fiziksel taciz davas› açabilir
ve proje durdurulur.
Birkaç genel özellik
Bir krizin ana hatlar›n› çizmek ço¤unlukla güçtür.
Bir krizin özellikleri de¤iﬂkenlik gösterebilir.
Bir krizin ne zaman baﬂlad›¤›n›, kriz göstergesi
baz› iﬂaretlerin olup olmad›¤›n› veya nas›l seyredece¤ini ender olarak bilebilirsiniz. Krizin
kuruluﬂunuzu ve birlikte çal›ﬂt›¤›n›z ya da sorumlu oldu¤unuz kiﬂileri büyük bir riske sokmamas› ve “iﬂlerin do¤al ak›ﬂ›n›n” sürdürülmesi için müdahalede bulunursunuz. Tepkiniz
kuﬂkusuz mevcut koﬂullara ve kaynaklara ba¤l› olacakt›r. Aﬂa¤›da birkaç kriz örne¤i verilmektedir:
Olay 1: Bir gönderen kuruluﬂta anahtar konumdaki bir personel üyesi, kuruluﬂun paras›n› alarak kaçt›. Banka kuruluﬂun hesaplar›n› dondurdu, seyahat ﬂirketi ise bir hafta içinde ev sahibi
ülkedeki görevleri için yola ç›kmas› beklenen bir
grup gönüllünün biletlerini ödeme yap›lmad›¤›
için iptal etti. Gönderen kuruluﬂ borçlar›n› ödeyemedi ve bütün projelerini durdurarak iflas etti¤ini ilan etmek zorunda kald›.
Olay 2: Ev sahibi kuruluﬂun çal›ﬂma kamp› düzenledi¤i bir bölge, büyük bir sel bask›n›ndan
zarar gördü. Gönüllüler yaralanmam›ﬂt› ancak
bölgenin acil olarak boﬂalt›lmas› gerekiyordu.
Bütün bölge üç gün boyunca sular alt›nda kald›
ve çal›ﬂma kamp›, ulaﬂ›m› neredeyse olanaks›z
bir noktada kurulmuﬂtu. Gönüllüler ve e¤itmenleri, bir helikopter taraf›ndan kurtar›l›ncaya dek
iki gün boyunca kampta mahsur kald›lar. Yiyecekleri ve içecek sular› kalmam›ﬂt›. Gönüllülerin
panik içindeki aileleri ve yak›nlar›, bir haber alabilmek için gönderen kuruluﬂun bürolar›na ak›n
ettiler. Bir bölümü ise derhal sel felaketinin yaﬂand›¤› ülkeye giderek ev sahibi kuruluﬂun lojistik destek vermesini istedi.

Olay 3: Bir çocuk yuvas›nda çal›ﬂan bir gönüllü,
ailelerden biri taraf›ndan çocuklar›na cinsel tacizde bulunmakla suçland›. Gönüllü tutukland› ve
ev sahibi kuruluﬂ, gönüllünün aleyhinde hiçbir
kan›t bulunmamas›na karﬂ›n bütün UGH çal›ﬂmalar›n› durdurma karar› ald›. Büyük bir depresyona giren gönüllü ev sahibi ülkedeyken intihar
giriﬂiminde bulundu. Gönüllünün ailesi ev sahibi
kuruluﬂa, çocu¤una duygusal ve psikolojik zarar
verdi¤i iddias›yla dava açt›.
Baz› durumlardan (do¤al afetler, isyan vb.) ev sahibi kuruluﬂun sorumlu tutulamayaca¤› bellidir
ama kriz ortam›n›n ev sahibi kuruluﬂun ya da ortaklar›ndan birisinin bir ihmalinden ya da kötü
yönetiminden kaynakland›¤›na inanmak için geçerli bir neden varsa (cinsel taciz ya da sahtekarl›k vakalar›nda oldu¤u gibi) mesele daha karmaﬂ›k bir hal al›r. Böyle bir durumda medyada
kuruluﬂla ilgili pek çok olumsuz haber ç›kar ve
kuruluﬂ olaya profesyonel bir biçimde el koymad›¤› iddias›yla yarg›lan›r. Genel olarak, çabuk bir
tepki gösterilmesi ve ilgili kiﬂilere do¤ru bilgilerin aktar›lmas› krizle baﬂ etmede son derece
önemlidir. Bir ev sahibi kuruluﬂ olarak, her durumda gönüllülerin güvenli¤ini ve mümkünse
UGH’nin sürdürülmesini sa¤lamaktan sorumlusunuzdur.
Kriz haz›rl›¤›-önceden haz›rl›kl› olun!
Kriz beklenmedik bir durum oldu¤u için önlemeyi ço¤u zaman baﬂaramay›z; bu nedenle
krizle nas›l mücadele edece¤iniz konusunda
önceden haz›rl›kl› olman›z en iyisidir. Bir kuruluﬂ personelini ve gönüllülerini, sorun oluﬂturabilecek durumlar üzerinde önceden tart›ﬂarak
haz›rlayabilir. Aﬂa¤›da bir kriz durumuna haz›rl›kl› olman›za yard›mc› olacak baz› önlemler s›ralanmaktad›r ancak, hiçbir idari araç haz›r reçete de¤ildir. Bu yüzden aﬂa¤›daki önlemleri
kendi kuruluﬂunuzun gerçeklerine uyarlamal›s›n›z.

6

1. ad›m: Kriz durumunda harekete geçecek özel
bir ekip oluﬂturun.
Kuruluﬂunuzda kriz durumunda harekete geçecek bir ekibi önceden belirledi¤iniz takdirde
kriz ç›kt›¤›nda çok daha çabuk müdahale edebilirsiniz. Böylelikle kimin ne yapaca¤›na karar
vermek zorunda kalmaz ve kriz ekibinizi derhal
harekete geçirirsiniz. Bu ekipte ﬂu kiﬂileri bulundurman›z› öneririz:
• bir koordinatör
• iç ve d›ﬂ irtibattan sorumlu birer kiﬂi (birisi ku-
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ruluﬂun bilgilendirilmesinden, di¤eri de d›ﬂ dünyayla iletiﬂim kurulmas›ndan sorumlu)

• gönüllülerin aileleri
• gönderen ve ev sahibi ortak kuruluﬂlar

• bir raportör (krizle ilgili rapor tutan ve bütün
belgelerin dosyalanmas›n› ve kolayl›kla bulunmas›n› sa¤layan bir kiﬂi)
• bir medya sözcüsü (gerekti¤i takdirde)
Bir kiﬂinin birden fazla rolü olabilece¤ini dikkate
al›n. Bu kiﬂilerin çeﬂitli türdeki krizlerin üstesinden gelebilmek için özel becerileri olmas› gerekli midir? Bu becerileri nas›l edinebilirler? Üyelerine üstlerine düﬂeni do¤ru düzgün yapabilmeleri
için gerekli e¤itimi sa¤lamad›¤›n›z takdirde bir
kriz ekibi kurman›z›n bir anlam› yoktur.
Kuruluﬂunuzdaki herkesin ekip üyelerine ulaﬂmak için gereken bilgilere sahip olmas›na ve bu
kiﬂilerin her an ulaﬂ›labilir olmalar›na özen gösterin. Bir nokta daha: bir kriz ortam›yla baﬂ etmek
psikolojik bak›mdan y›prat›c› olabilir. Bu nedenle ekibinize mola vermeniz yararl› olur. Dolay›s›yla kriz fazlas›yla uzun sürdü¤ü takdirde ekip
üyelerinin iﬂi devredebilece¤i bir destek ekibinizin olmas›na dikkat edin.
2. ad›m: Kuruluﬂ d›ﬂ›nda uzmanlardan oluﬂan
bir grup oluﬂturun.
Ço¤u kez bir krizi çözmek için asl›nda d›ﬂardan
uzmanl›¤a (örne¤in bir avukat, psikolog, arabulucu, çevirmen vb.) ihtiyaç duydu¤unuzu görürsünüz. Bu nedenle uzmanlarla (bu kiﬂiler ücretli ya
da gönüllü olarak çal›ﬂabilirler) bir kriz ç›kmadan
önce profesyonel bir düzeyde iletiﬂim kurman›z›
öneririz. Söz konusu uzmanlar›n isim ve adreslerinin yaz›l› oldu¤u, herkesin rolünün ve becerilerinin tan›mland›¤› ve onlarla nas›l ve ne zaman ba¤lant›ya geçilece¤ine iliﬂkin talimatlar›n aç›k seçik
olarak yer ald›¤› bir liste haz›rlayarak personelinize ve anahtar konumdaki gönüllülerinize da¤›t›n.

6

3. ad›m: Ba¤lant› kurulacak kiﬂilerin ayr›nt›l› listelerini oluﬂturun.
Pek çok kuruluﬂ kriz s›ras›nda personel, gönüllüler, aileleri, gönderen veya ev sahibi ortak kuruluﬂlar ve di¤er ilgili insanlar ve kuruluﬂlar ile nas›l ba¤lant›ya geçece¤ini bilemedi¤i zaman ciddi
bir s›k›nt› yaﬂar. Baﬂ›n›za böyle bir ﬂeyin gelmemesi için aﬂa¤›da s›ralanan yer ve kiﬂilerle ba¤lant›ya geçmenizi sa¤layacak bilgileri içeren listeleri haz›rlaman›z› öneririz:
• personel
• gönüllüler
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• hastanelerin, polisin, itfaiyenin vb. acil servis
numaralar›.
• diplomatik ve di¤er resmi yetkililerin ba¤lant›
numaralar›
• gazeteler ve di¤er medya kuruluﬂlar›
• program›n›z›n sponsorlar›
Listelerinizde bu kiﬂilere ne zaman ve nas›l ulaﬂ›laca¤›na iliﬂkin notlar›n bulunmas›na ve bunlar›n
düzenli olarak güncelleﬂtirilmesine dikkat edin.
Bu, gönüllülerinizin ve gönderen ve ev sahibi ortak kuruluﬂlar›n listeleri için son derece önemlidir. Bir kriz durumunda (örne¤in bir gönüllünün
tahliye edilmesi gerekti¤inde) olmas›n› isteyebilece¤iniz en son ﬂey, gönüllünüzün art›k o adreste oturmad›¤›n› görmektir.
4. ad›m: Bir iletiﬂim protokolü oluﬂturun (bir dizi kurallar ve iﬂlemler)
Krizden etkilenen bütün taraflarla iletiﬂime geçmesi gereken kiﬂi kimdir? Hangi iletiﬂim yollar›
(e-posta, telefon, cep telefonu, ça¤r› cihaz› vb.)
tercih edilmektedir? Ne kadar h›zl› bir iletiﬂim kurulmal›d›r? Bu iletiﬂimin içeri¤i ve biçimi nas›l olmal›d›r? Bunlar protokolünüzün yan›tlamaya çal›ﬂmas› gereken sorulardan baz›lar›d›r. Bir kriz
durumunda bir kiﬂinin 24 saat haz›r olmas›na çal›ﬂ›n.
5. ad›m: Bir “kriz karargâh›” haz›rlay›n.
E¤er ofisiniz yeterli ya da uygun de¤ilse, kriz
yönetimi için baﬂka bir yer seçin. Bu, özellikle
binan›za ulaﬂ›m›n olanaks›z bir hale geldi¤i bir
do¤al afet durumunda önemlidir; esas iﬂlerinizi
yürütebilece¤iniz baﬂka bir yer bulmal›s›n›z. Bu
alternatif ofis, gerekli temel donan›ma sahip olmal› (örne¤in bir telefon) ve buras› önceden haz›rlanmal›d›r.
6. ad›m: Bir “medya dosyas›” haz›rlay›n.
Pek çok kriz medyan›n istenmeyen ilgisini çeker.
Bu gibi durumlarda kuruluﬂunuz hakk›nda da¤›t›ma haz›r bilgi olmal›d›r: bir medya dosyas›. Bazen iﬂler ç›¤›r›ndan ç›kar çünkü kuruluﬂunuzdaki
kiﬂiler medyaya ne söyleyeceklerini bilemezler
ya da çeﬂitli medya kanallar›na birbiriyle çeliﬂen
mesajlar verirler. ‹yi haz›rlanm›ﬂ bir medya dos-
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yas› sayesinde kriz hakk›nda söylenen her ﬂeyin,
gerçekten de insanlar›n bilmesini istedi¤iniz ﬂeyler oldu¤undan emin olabilirsiniz. Medya dosyan›z› düzenli olarak güncelleﬂtirin ve medya sözcünüzün ve personelin e¤itiminin gerekleri
konusunu (medya soruﬂturmalar›yla nas›l baﬂa
ç›kacaklar›) ele al›n. Bu ﬂekilde medyadan krizi
derinleﬂtirmekten çok çözmenize yard›mc› olmas› için yararlanabilirsiniz.
7. ad›m: Bir kriz plan› yap›n.
Kuruluﬂunuzda bir kriz durumunda at›lacak bütün ad›mlar› ve izlenecek yöntemleri tek bir dosya halinde bulundurun ve bunu hem “kriz ekibi”
üyelerine hem de personele ve anahtar konumdaki gönüllülere da¤›t›n. Bir kriz plan› az ve öz
ve okunmas› kolay ama as›l önemlisi, gerekti¤inde bulunmas› kolay bir yerde olmal›d›r.
8. ad›m: Her ﬂeyin düzgün birer kopyas›n› al›n
ve güvenli bir yerde saklay›n.

gun sigorta poliçesini seçmenizde size yard›mc›
olabilirler (örne¤in, uzun süreli bir gönüllü çal›ﬂmaya karﬂ› çal›ﬂma kamp›nda görevlendirme).

Bir kriz durumuna karﬂ›l›k vermek
-hemen sonras›nda neler yap›lmal›d›r?
Bir krize nas›l haz›rlanmak gerekti¤i üstünde
durduk. Peki ama ya kriz s›ras›nda neler yap›lmal›d›r? Aﬂa¤›da bir kriz durumu ele al›n›rken
at›lmas› gereken en basit ad›mlardan baz›lar› s›ralanmaktad›r.
1. ad›m: ‹letiﬂim protokolünü harekete geçirin.
2. ad›m: “kriz ekibinizi” harekete geçirin.
3. ad›m: Krizle baﬂ etmek için kuruluﬂ d›ﬂ›ndaki
gerekli uzmanlar› belirleyin.
4. ad›m: Sigorta ﬂirketinizle ba¤lant›ya geçin.
5. ad›m: Olan biteni belgeleyin.

Kriz plan›n›n ve bütün ilgili yer ve kiﬂilere nas›l
ulaﬂ›labilece¤ine iliﬂkin bilgilerin yer ald›¤› listelerin birer örne¤ini ç›kar›n ve bu belgelerin diskette bir kopyas›n›, ofisinizde muhafaza etti¤iniz bir disketin yan› s›ra güvenli bir yerde daha
saklay›n. Bütün bunlar çok iﬂmiﬂ gibi görünebilir ama ihtiyaçlar›n›z› gözden geçirmek ve bu
önerileri kuruluﬂunuza uyarlamak yine size ba¤l›d›r. Unutmay›n ki ofisinizin bir yang›ndan ya
da soygundan zarar görmesi durumunda iﬂinizi
sürdürebilmenizde hayati önemi olan bilgilere
yeniden ulaﬂma ﬂans›n›z çok az olabilir. Belli
baﬂl› baz› dosyalar›n ofisinizin d›ﬂ›nda güvenli
bir yerde muhafaza edilmesi sizi bir y›¤›n dertten kurtarabilir.

Unutmay›n ki kay›tlar›n do¤ru tutulmas›, yap›labilecek eleﬂtirileri yan›tlaman›n en iyi yoludur ve
krize verdi¤iniz yan›t› de¤erlendirmek istedi¤iniz
zaman bu çok önemlidir.
6. ad›m: Krize verdi¤iniz yan›t› güncelleﬂtirin ve
koordine edin.

6

Kriz hakk›nda bilgilendirilmesi gereken kiﬂileri
belirleyin. ‹nsanlar›n bu durumu nas›l ele ald›¤›n›za iliﬂkin sorular yöneltmelerine f›rsat vermeyin; hemen neler yapt›¤›n›z konusunda siz
onlar› bilgilendirmeye baﬂlay›n ve ne kadar
profesyonel oldu¤unuzu gösterin.

9. ad›m: Yeterli bir sigorta yapt›r›n

7. ad›m: Krize noktay› koyun.

Sigorta seçimini do¤ru yapt›¤›n›z takdirde rahat
edersiniz. Pek çok sigorta ﬂirketi UGH kuruluﬂlar›na hizmet vermektedir ve ihtiyaçlar›n›za en uy-

Kriz halinin ne zaman sona erdi¤ini belirleyin ve
sonras›nda yap›lmas› gerekenleri saptay›n. Kriz
sonras› bir de¤erlendirme yapmay› unutmay›n.
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Kriz sonras› de¤erlendirmenin önemi
Yaﬂad›¤›n›z krizden bir ﬂeyler ö¤rendi¤inizden ve benzer ﬂeylerin ileride yinelenmesine engel olabilece¤inizden ya da yinelendi¤i takdirde daha iyi bir biçimde baﬂa ç›kabilece¤inizden nas›l emin olabilirsiniz? Bu sorunun yan›t› basittir: Kriz sona erdi¤inde kriz yönetimini de¤erlendirin. Aﬂa¤›da kriz
sonras› bir de¤erlendirme yapabilmeniz için özet halinde ama yine de yararl› bir kontrol listesi verilmiﬂtir:
• Kriz yönetimini nas›l buluyorsunuz? (son derece iyi, iyi, oldukça iyi, zay›f)
• “Kriz ekibi” üyeleri baﬂar›l› bir iﬂbirli¤i yapt›lar m›?
• “Kriz ekibi” iç ve d›ﬂ ba¤lant›lar› iyi kurdu mu ve d›ﬂ uzmanl›ktan yararland› m›?
• “Kriz ekibi” medyay› iyi idare etti mi?
• Tutarl› bir kriz raporu mevcut muydu?
• Eksiksiz bir kriz dosyas› tutuldu mu?
• Kriz s›ras›nda iﬂlerin daha iyiye ya da daha kötüye gitti¤i bir an oldu mu?
• Kriz yönetiminde baz› alanlarda düzeltmelerin yap›labilece¤ini düﬂündü¤ünüz oldu mu?
• Bu geliﬂtirilmiﬂ yöntemlerin, gelecekteki kriz yönetimi durumlar›n› da kapsamas› için ne gibi yöntemler uygulayabilirsiniz?

6
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Sözlük
UGH: Uluslararas› Gönüllü Hizmet: Gönüllü
Gönüllü hizmet konusundaki bu e¤itim
dosyas› çerçevesinde Uluslararas› Gönüllü
Hizmet, süre s›n›rlamas› olan ve bir ya da
daha çok say›da gönüllünün, uzmanl›k gerektiren herhangi bir becerinin aranmad›¤›
bir çal›ﬂma yapmak üzere bir süreli¤ine
baﬂka bir ülkeye gönderildi¤i bir proje olarak de¤erlendirilmektedir.
AGH: Avrupa Gönüllü Hizmeti: Avrupa Konseyi’nin bir gönüllü hizmet program› olup,
gönüllülerin bireysel olarak alt› ila on iki
ayl›¤›na veya dezavantajl› çevrelerden gelen gençlerin üç hafta ila alt› haftal›¤›na
baﬂka bir ülkeye gönderilmelerini içerir
(bkz. Bölüm 2.3.2, Fon sa¤layanlar ve fon
bulma olanaklar›).
Çal›ﬂma kamp›: Çeﬂitli ülkelerden k›sa süreli¤ine (iki ila üç hafta) bir araya gelen gönüllüler, bir iﬂin yap›lmas›nda yard›ma ihtiyac› olan bir toplulu¤a yard›m ederler.
Söz konusu iﬂin bir anlamda onlar olmadan kotar›lmas› mümkün gözükmemektedir. Gönüllüler bu sayede ayn› zamanda
kültürleraras› bir grup deneyimi yaﬂarlar.
Gönderen kuruluﬂ: Genellikle gönüllülerin ülkesinde kurulmuﬂ olan bir kuruluﬂtur. UGH
hakk›nda bilgi sa¤lar ve gönüllünün kaydedilmesinde ve haz›rlanmas›nda, (muhtemel) ev
sahibi kuruluﬂlarla ve yurtd›ﬂ›nda bulunduklar› s›rada gönüllülerle iletiﬂimin kurulmas›nda
ve gönüllülerin ülkelerine dönmesinden sonraki geliﬂmelerin izlenmesinde sorumluluk
üstlenir. Gönderen kuruluﬂ, gönüllüyle ev sahibi kuruluﬂ aras›ndaki ba¤lant›y› kurar (bkz.
Bölüm 2.1.2, Gönderen kuruluﬂ).
Ev sahibi kuruluﬂ: Bu kuruluﬂ, gönüllüleri
a¤›rlar ve onlara ya kendi bünyesinde ya
da d›ﬂar›da gönüllü bir iﬂ olana¤› sa¤lar. Ev
sahibi kuruluﬂ gönüllülerin yaﬂam koﬂullar›yla (yemek, konaklama, boﬂ zaman için
öneriler, yerel toplulukla ba¤lant›, destek
vb.) ve iﬂle ilgili ihtiyaçlar›yla da (gerekli
e¤itim, malzeme, güvenlik ve sigorta vb.)
ilgilenir. Ev sahibi kuruluﬂ, gönderen kuruluﬂun ve gönüllünün sözleﬂmeli orta¤›d›r (bkz. Bölüm 2.1.3, Ev sahibi kuruluﬂ).

Görevlendirme (yerleﬂtirme): Gönüllünün
çal›ﬂaca¤› yere yerleﬂtirilmesidir. Bu, ev sahibi kuruluﬂun bünyesinde bir yer olabilece¤i gibi bazen ev sahibi kuruluﬂ, genellikle gönüllünün yaﬂam koﬂullar›na ve iﬂle
ilgili ihtiyaçlar›na iliﬂkin sorumluluklar›n
üstlenildi¤i kendi bünyesi d›ﬂ›ndaki bir görevlendirmeye/birime de güvenebilir.

Tony
Geudens

STK: Bu e¤itim dosyas› çerçevesinde STK, kâr
amac› gütmeyen, ba¤›ms›z bir kuruluﬂ ya
da herhangi bir resmi yetkili birimdir.
UGH alan›nda etkin olan kuruluﬂlar›n ço¤u STK’d›r.
Destek eleman›: bir UGH’da gönüllülerin çeﬂitli alanlarda desteklenmeleri önemlidir.
UGH’n›n kusursuz olmas› için iﬂle ilgili
destek (e¤itmenlik, e¤itim vb.), kiﬂisel destek (ö¤renme sürecinde, anlaﬂmazl›klar›n
giderilmesinde vb.) kültürleraras› destek
(farkl› yaklaﬂ›mlarla ilgilenmek) ve toplumsal ve boﬂ zamana yönelik destek (örne¤in geziler, yerel halkla iliﬂki kurmak)
sa¤lanmal›d›r. Bu iﬂ tek bir kiﬂi ya da birkaç kiﬂi taraf›ndan yap›labilir. Bu görevi
üstlenenler çeﬂitli isimler alt›nda an›labilirler: kültürel ya da kurumsal ba¤lama göre
ö¤retmen, denetçi, k›lavuz, dost, çal›ﬂma
kamp› lideri, koç, kolaylaﬂt›r›c›, gönüllü
yönetmeni gibi adlar alabilirler (bkz. Bölüm 4.3, Gönüllülerin kesintisiz olarak
desteklenmesi).
Para toplama: Bir proje ya da kuruluﬂ için
para bulma amac›yla çeﬂitli etkinliklerin
düzenlenmesidir. Bu etkinlikler piyangodan bit pazar›na, hay›r konserinden para
toplama partisine dek çeﬂitlilik gösterebilir. Para toplaman›n resmi ve idari yan›,
fon sa¤lamaya göre daha azd›r (bkz. Bölüm 2.3, Fon bulma ve Bütçe yapma).
Fon sa¤lama: Kurumlardan, yetkili makamlardan ya da vak›flardan para sa¤lamakt›r.
Bunun için çeﬂitli idari iﬂlemlerin (baﬂvurular, seçici kurullar vb.) takip edilmesi gerekir. Toplam fon miktar› genellikle para
toplama etkinliklerinden elde edilen paradan daha fazlad›r (bkz. Bölüm 2.3, Fon
bulma ve bütçe yapma).
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Dezavantajl› kiﬂiler: ‹nsanlar› “dezavantajl›”
olarak etiketlendirmek ya da damgalamaktan kaç›nmak istiyoruz. Bunun yerine elinizdeki e¤itim dosyas›nda “dezavantajl›
çevrelerden gelen gençler”den söz ediyoruz. Bu gruptaki kiﬂiler toplumsal ve ekonomik durumlar›, bedensel engelleri, kent-
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sel ya da k›rsal bir mahrumiyet bölgesinden
gelmeleri, az›nl›k konumunda olmalar› vb.
nedenlerle “dezavantajl› çevrelerden gelen
gençler” olarak an›lmaktad›rlar. Söz konusu
kiﬂilerin çeﬂitli f›rsatlardan yoksun olduklar› düﬂünülmektedir (bkz. Bölüm 6.1, “Dezavantajl› gençlere” yönelik gönüllü hiz-
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Uluslararas› Gönüllü Hizmet Kuruluﬂlar›n›n, Programlar›n›n
ve Platformlar›n›n Gözden Geçirilmesi
Koordinasyon birimleri: do¤rudan projeleri uygulamaya geçirmezler. Üçüncü kurumlarla ve
temsilcilerle ba¤lant›lar›n kurulmas› için görüﬂmeler yapar ve kolaylaﬂt›r›c› bir rol oynarlar. Nitelikli bir de¤iﬂim için çeﬂitli etkinlikler/seminerler düzenlerler ve yay›nlar ç›kar›rlar. Uluslararas›
ya da ulusal üye kuruluﬂlar› vard›r.

mezler. Bu projeler, ﬂubelerinin ya da üyelerinin
sorumlulu¤u alt›ndad›r.

Uluslararas› kuruluﬂlar: uluslararas›/Avrupal› bir
yönetim ekibinden ve ulusal ﬂubeler/üyelerden
oluﬂan ve bir dereceye kadar ortak bir kimli¤i
onaylayan yap›lar; UGH projeleri, bizzat uluslararas› kuruluﬂlar taraf›ndan do¤rudan düzenlen-

• Süre: uzun vadeli projeler genellikle bireysel
görevlendirmelerle ilgili iken k›sa vadeli projelerde gönüllüler ço¤unlukla grup halinde çal›ﬂ›rlar.
Bununla birlikte projenin gerçekleﬂtirildi¤i yere
bireysel olarak seyahat ederler.

Simona
Costanzo

• Projelerin co¤rafi kapsam› ve süresiyle ilgili
göstergeler ve yaﬂ s›n›rlamalar›, belirli bir kuruluﬂ
(üyeleri) taraf›ndan yürütülen baﬂl›ca etkinlik türünün bir göstergesi olmaktan ibarettir.

Daha fazla bilgi için bir sonraki sayfadaki tabloya bak›n›z.
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1977 y›l›ndan bu yana www.auiong.org
bir kuruluﬂlar a¤›n›n
Frans›z ﬂubesi, CCIVS
üyesi.

1949 y›l›ndan bu yana www.icye.org
uluslararas› bir
kuruluﬂ. 27 ulusal ve
4 bölgesel birim.
CCIVS ve AVSO üyesi

Uluslararas› Acil
Eylem (AUI)

Uluslararas› Kültürel
Gençlik De¤iﬂimi
(ICYE)

6-12 ay

15 gün - 1 y›l

A¤›rl›kl› olarak k›sa
vadeli

Küresel

Fransa, Avrupa,
Güney Amerika,
Güneydo¤u Asya

Avrupa

1982 y›l›ndan bu yana www.alliance-net
uluslararas› a¤.
work.org
21 aslî ve 9 ortak üye
kuruluﬂ

Birlik

Uzun vadeli

Avrupa

Etkinliklerin co¤rafi
olarak odakland›klar›
yerler

1993 y›l›ndan bu yana www.avso.org
koordinasyon
birimi.13 üye ülke.

Görevlendirme süresi

Gönüllü Hizmet
Kuruluﬂlar› Birli¤i
(AVSO)

‹nternet siteleri

Küresel

Kuruluﬂ türü

Uluslararas› Gönüllü 1948 y›l›ndan bu yana www.unesco.org/ccivs K›sa ve uzun vadeli
Hizmet Koordinasyon koordinasyon birimi.
Kurulu (CCIVS)
100 ülkede 144 üye
kuruluﬂ

‹sim

Gönüllülerde aranan
özellikler

Herhangi bir
uzmanl›¤› olmayan
gönüllüler

Orta ve uzun vadeli
gönüllü hizmetin
geliﬂtirilmesi

Gençli¤in hareketlili¤i
konulu seminerler

Uzun vadeli gönüllü
hizmetin daha nitelikli olmas› için e¤itim

Do¤al afetler (k›sa
süreli görevler)
Geliﬂim projeleri felaket yönetimi

Herhangi bir
uzmanl›¤› olmayan
gönüllüler
Haz›rl›k seminerleri

Personelin ve gönüllülerin e¤itimi ve
de¤iﬂimi

Dezavantajl› çevreler- Herhangi bir
den gelen gönüllüuzmanl›¤› olmayan
lerin topluma
gönüllüler
kazand›r›lmas›

Gönüllülerin yasal
Herhangi bir
konumu
uzmanl›¤› olmayan
Orta ve Do¤u Avrupa gönüllüler
Dezavantajl› çevrelerden gelen gönüllülerin topluma
kazand›r›lmas›

Bar›ﬂ
Herhangi bir
Sürdürülebilir geliﬂme uzmanl›¤› olmayan
Bölgeleraras› de¤iﬂim gönüllüler
programlar›

Baﬂl›ca konular ve
etkinlikler

18 -28

En az 18

Yaﬂ s›n›r› yok (Ortalama 30 yaﬂ alt›)

Ço¤unlukla 30 yaﬂ alt›

Yaﬂ s›n›r› yok

Yaﬂ da¤›l›m›
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1971 y›l›ndan bu yana www.afs.org/efil
uluslararas› bir kuruluﬂ. 23 üyeli. CCIVS ve
AVSO üyesi

1920 y›l›ndan bu yana www.sciint.org
uluslararas› bir kuruluﬂ. 33 ﬂube ve grup.
CCIVS ve AVSO üyesi.

1987 y›l›ndan bu yana www.vides.org
uluslararas› bir kuruluﬂ.CCIVS üyesi.

1961 y›l›ndan bu yana www.vso.org.uk
uluslararas› bir kuruluﬂ. CCIVS’nin orta¤›

1923 y›l›ndan bu yana www.yap.org
uluslararas› bir kuruluﬂ.15 üye ve grup.
CCIVS ve AVSO üyesi.

Avrupa Kültürleraras›
Ö¤renim Federasyonu / European Federation of Intercultural Learning (EFIL)

Uluslararas› Sivil
Hizmet / Service Civil
International (SCI)

Voluntariato Internazionale Donna
Educazione Sviluppo
(VIDES)

Denizaﬂ›r› Gönüllü
Hizmet / Voluntary
Service Overseas
(VSO)

Bar›ﬂ için Gençlik
Hareketi / Youth
Action for Peace
(YAP)

‹nternet siteleri

Kuruluﬂ türü

‹sim

K›sa ve uzun vadeli

2 y›l

1 ay ila 2 y›l

K›sa vadeli (ve bazen
orta ve uzun vadeli)

Uzun vadeli

Görevlendirme süresi

Avrupa (do¤u ve
bat›) Güney
Amerika ve Akdeniz

Küresel

Küresel

Avrupa, Asya ve
Kuzey Amerika

Avrupa

Etkinliklerin co¤rafi
olarak odakland›¤›
yerler

Gönüllülerde aranan
koﬂullar

Herhangi bir
uzmanl›¤› olmayan
gönüllüler. Güneydeki projeler için
zorunlu haz›r›l›k
seminerleri

Bar›ﬂ
Toplumsal de¤iﬂim
Sürdürülebilir
geliﬂme Çevre

Bilgilendirme
akﬂamlar›
Küresel e¤itim
Ö¤retmenler a¤›
AIDS konusunda
ortaklarla düzenlenen etkinlikler

Herhangi bir
uzmanl›¤› olmayan
gönüllüler

Mesleki deneyim
Teknik beceriler

Bar›ﬂ
Herhangi bir
Borç yard›m›
uzmanl›¤› olmayan
Kad›nlar›n desteklen- gönüllüler
mesi
Sokak çocuklar›
Küreselleﬂme
Dayan›ﬂma

Bar›ﬂ
Uluslararas› uzlaﬂma
Sürdürülebilir geliﬂim
Çevreye sayg›

Lise de¤iﬂim program› Herhangi bir
EVS E¤itim seminer- uzmanl›¤› olmayan
leri
gönüllüler

Baﬂl›ca konular ve
etkinlikler

Min. 18

30 -35

Güney için min. 21.
Aksi takdirde min. 17.
Max. 35 / Mak. 35

Üst yaﬂ s›n›rlamas›
yok.
Min. 21 for South
otherwise min.18 /

15 (okul de¤iﬂim
program› için min.)25 (EVS için max.)

Yaﬂ da¤›l›m›
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Kuruluﬂ türü

31 Ulusal Ajans
taraf›ndan uygulamaya konan AB
“GENÇL‹K”
program›n›n bir
bölümü

1914 y›l›ndan bu
yana uluslararas› bir
a¤

Birleﬂmiﬂ Milletler
Kalk›nma
Program›n›n Özel
Program›

‹sim

Avrupa Gönüllü
Hizmeti / European
Voluntary Service
(EVS)

Internationaler
Versöhnungsbund

United Nations
Volunteers
(UNV)

Görevlendirme süresi

www.unv.org

www.versoehnungsbund.de

A¤›rl›kl› olarak orta
ve uzun vadeli

K›sa ve orta vadeli

www.europa.eu.int/c Uzun vadeli (dezaomm/education/yout vantajl› çevrelerden
h.html
gelen gençler için
k›sa vadeli)

‹nternet siteleri

Küresel

Küresel

Özellikle Avrupa
(Akdeniz ve BDT
ülkeleri de olabilir)

Etkinliklerin co¤rafi
olarak odakland›¤›
yerler

Bar›ﬂ
Sürdürülebilir
geliﬂme

Evrensel Bar›ﬂ

Hareketlilik
Kültürleraras›
Ö¤renim

Baﬂl›ca konular ve
etkinlikler

Ciddi bir mesleki
deneyim

Herhangi bir
uzmanl›¤› olmayan
H›ristiyan gönüllüler

Herhangi bir
uzmanl›¤› olmayan
gönüllüler

Gönüllülerde aranan
koﬂullar

30 -40

Min.18

18 -25

Yaﬂ da¤›l›m›
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‹lave okuma
Önerilen kaynakça
Amorim,L.,”Screening of Volunteers Working
with Vulnerable Client Groups “, Structure of
Operational Support for the European Voluntary Service (SOS), Brussels, 2000.
Bu kısa belge (on sayfa), her ne kadar EVS
programı üzerinde duruluyor olsa da diğer
gönüllü hizmet programlarında da yararlanılabilecek kadar geneldir. Bu alanda çalışan uzmanlarla yapılmış pek çok görüşmeyi
esas alır ve küresel düzeydeki işleri yönetmekten sorumlu olan kişilerin sorularını yanıtlamaya çalışır.
Gönüllü Hizmet Kuruluﬂlar› Birli¤i Raporu Step-by-Step to Long-Term Volunteering, AVSO,
Brüksel, 2000.
Step-by-Step, risk altındaki gençlerin uluslararası gönüllü hizmet etkinliklerinde yer almasını amaçlayan Avrupa’daki en deneyimli ve başarılı ağlardan birisidir. Bu ara
rapor, bu özel ağın arka planındaki başarı
öykülerine ve güçlüklere ilişkin fikir verir.
Bu rapor, başlangıçtan bu yana alınan
dersler konusunda açıkça konuşulması nedeniyle, söz konusu özel hedef kitleyle işe
başlamaya çalışan kuruluşlar için iyi bir temel malzemedir.
Blackman,Stephanie T., Recruiting Male Volunteers: A Guide Based on Exploratory Research, Corporation for National Service,Washington DC,1999.
Bu çalışmada, programınızın kapasitesini
erkek gönüllülere cazip gelecek biçimde geliştirmenin pratik yollarını bulabilirsiniz.
Ayrıca erkeklerin neden gönüllü olarak çalıştıkları ve gönüllü hizmete nasıl katkıda
bulunabilecekleri gibi konuları içeren çeşitli bilgiler bulabilirsiniz. Buna ek olarak kadın olsun erkek olsun genelde gönüllü kaydında yararlı olabilecek pek çok öneri
içermektedir.
Brislin, Richard, Understanding Culture ‘s Influence on Behaviour, Harcourt Brace, Fort Wroth,
1993 (ISBN 0030758971).

Bu çalışma, kültürün ne olduğu ve insanlar
üzerindeki etkisi konusunda rahat okunan
ve aydınlatıcı bir kitaptır. Kültürün günlük
yaşantımızda ve başkalarıyla olan ilişkilerimizdeki etkisi üzerine hem kuramsal hem
de pratik örnekler içermektedir.
“Guidelines for Inter-regional Volunteer
Exchange “,in CCIVS, South-South:North-South
Seminar, CCIVS, Paris,1998.
Kıtalararası gönüllü hizmet konusunda belirli kurallar.
Cook,Tim, Avoiding the Wastepaper Basket: A
practical Guide for Applying to Grant-making
Trusts ,Voluntary Service Council, London, 1999
(ISBN 1872582613).
Şirket bağışlarına başvuru konusunda gönüllü kuruluşlara öneriler. Bağış için başvuruda bulunan gönüllü kuruluşların yaptıkları hatalara dikkat çekmek üzere gerçek
hayattan alınmış kimi örneklerinden yararlanılıyor.
Cotton, David, Keys to Management, Unwin
Hyman, Edinburgh,1988 (ISBN 0 7135 2744 7).
Yönetime ilişkin daha çok kuramsal ve pratik bilgi edinmek isteyenler için. On dört bölümde idarecinin rolü, planlama ve strateji,
hedef belirleme, motivasyon, iletişim gibi yönetimle ilgili önemli konular ele alınmaktadır.
Dewitt, J, Volunteer Legal Handbook,
www.ptialaska.net (26 January 2000) adresinden edinilebilir.
Bu el kitabı zaman zaman fazla hukuki ve
ABD gerçeğiyle ilgili görünmekle birlikte,
Avrupa’da bu alanda çalışan pek çok kişi
için kriz önleme konusunda aydınlatıcı olabilecek birçok ilginç konuyu gündeme getirmektedir.
European Commission, “Final Report of the
Working Group on Risk Prevention and Crisis
Management “, Structure of Operational Sup-port
for the European Voluntary Service (SOS), E¤itim
ve Kültür Genel Müdürlü¤ü, Brüksel, 2000.
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Bu rapor ağırlıklı olarak EVS programı üzerinde durmaktadır. Bununla birlikte, sorunları ve krizleri çözmek için verilen örneklerin ve kuralların yanı sıra küçük bir
elkitabı olarak tasarlanmış olması nedeniyle, uluslararası düzeyde gönüllü hizmet etkinliklerini yönetenler için çok yararlı bir
araçtır.
Faller, Kurt ve di¤erleri, Konflikte selber lösen:
Medi-ation für Schule und Jugendarbeit, Verlag
an der Ruhr,Mülheim an der Ruhr, 1996 (I SBN:
3860722204).
Gençlerin bir sınıf ya da gençlik kulübü ortamında kendi çatışmalarını ele almaları
konusunda eğitici yöntemler ve farklı çerçeveler sunan uygulamaya dönük, kolay bulunabilir bir kitap. Eğitim toplantılarında
ayrı ayrı ya da birlikte yararlanılabilecek
sekiz konu başlığı altında tasarlanmıştır.

Handy, Charles, Understanding Voluntary Organisations:How to Make Them Function
Effectively, Penguin, Londra, 1997 (ISBN
0140143386).
Bu kitabı okuduktan sonra gönüllü kuruluşları anladığınızı düşünmeye başlayacaksınız. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların
daha etkin ve verimli bir çalışma yapmaları
için pratik öneriler içermektedir. Çalışan insanlar ve kuruluşların yapısı ele alınmaktadır.

Fine,Nic ve Macbeth, Fiona, Playing with
Fire: Training for the Creative Use of Conflict,
Youth Work Press, Londra, 1992 (ISBN
0861551449).

Gönüllülük Ulusal Merkezi, Safe and Alert
-Good Practice Advice on Volunteers Working
with Vulnerable Clients, NCV, Londra, 1999.

“Playing with Fire”, tam anlamıyla bütüncül ve aynı zamanda kullanımı kolay bir
eğitim kaynağıdır. Çeşitli anlaşmazlık biçimlerinin ve bunların yaşantımızı nasıl etkilediğinin incelenmesinde yararlanılacak
tutarlı bir dizi yöntem ve metin verilmektedir.

Bu rehber kitap esas olarak İngiltere’deki
kuruluşlara yönelik hazırlanmıştır. Bununla birlikte, gönüllülerine “müşterilere” doğru “servisi” sunabilmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi sağladıklarından emin
olmak isteyen kuruluşlar için de pek çok basit ve pratik önerilerde bulunulmaktadır.

Gaskin,K. ve Smith, J.D., A New Civic Europe, a
Study of the Extent and Role of Volunteering,
‹ngiltere Gönüllü Merkezi, Londra,1995.

McCurley, Steve ve Lynch, Rick, Essential
Volunteer Management, Toplumsal De¤iﬂim
Rehberi, Londra, 1998 (ISBN 1900360187).

Gönüllülüğün geri planına ilişkin iyi bir çalışmadır. Bu çalışmada gönüllülüğün on
Avrupa ülkesindeki yaygınlığı incelenmekte
ve bu konuda ilginç bilgiler verilmektedir.

Gönüllülerin görevlendirilmesine ilişkin her
çeşit konuyla ilgilenen yeni gönüllü yöneticileri için hazırlanmış son derece açık ve
kolay okunabilir bir rehber kitaptır. Gönüllülerin motive edilmesi, denetleme, gönüllüleri elde tutma, gönüllü personel ilişkileri,
eleme ve kaydetme üzerinde durulan bazı
konulardır.

Glasl, Friedrich, Konfliktmanagement: Ein
Handbuch für Führungskräfte, Beraterinen und
Berater, Haupt, Bern,1999 (ISBN 3258060223).
Anlaşmazlık yönetimi konusunda kapsamlı
bir el kitabı olup, bir anlaşmazlığın teşhis
edilmesi, tırmanma dinamikleri ve anlaşmazlığı yönetme yöntemleri konularında
ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
Guggenberger, B., Jugend erneuert Gemeinschaft,Freiwilligendienste in Deutschland und
Europa, Baden-Baden, 2000.
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Konuyla ilgili daha bilimsel bir yaklaşıma
ilgi duyanlara ve Almanca okuyabilenlere
göre bir kitap. Çeşitli yazarlar, 700 sayfayı
aşan kırktan fazla makalede gençlere yönelik gönüllü hizmetle ilgili pekçok ilginç
konuyu ele almaktadırlar: bu tür programların genelde topluma yararından hükümetlerin bu bağlamdaki rolüne dek çeşitli
konular.

Mizek, Betty J.,Management of Volunteers,
Uluslararas› ve Slovak Destek Merkezleri Akademik Dan›ﬂma Ajans›, Bratislava,1994.
Gönüllü yönetimi konusunda eğitici bir el
kitabıdır.
Paige, Michael R., Education for the Intercultural Experience, Intercultural Press, Yarmouth,
1993 (ISBN 1877864250).
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Araştırma makaleleri toplamından oluşan
bu çalışmada, uzun vadeli bir yurtdışı deneyimi için hazırlanabileceğiniz ve hatta
hazırlanmanız gerektiği öne sürülmektedir.
Deneyime dayanan bir öğrenim üzerinde
durulmakta ve okuyucu kültür şoku, kültürlerarası duyarlık, kültürlerarası eğitim ve
çevreye uyum, kültürlerarası uyum ve yeniden katılma gibi konularda aydınlatılmaktadır.
Patfoord, Pat, Uprooting Violence: Building
Non-violence, Cobblesmith, Woodstock, 1995 (I
SBN 0891660151).
Bu kitapta bir anlaşmazlık sarmalına, şiddete başvurmadan nasıl karşı koyabileceğimiz grafikler ve şemalar aracılığıyla anlatılmaktadır. Kuram, hem kişiler arasındaki
hem de grup içindeki gerçek anlaşmazlık
örnekleriyle açıklanmaktadır.
Whitmore, John, Coaching for Performance
(People Skills for Professionals), Nicholas
Brealey, Naperville, Londra,1996 (ISBN
1857881702).
Kitabın yazarı, gönüllülerin eğitimi için
GROW modelini geliştiren kişidir. Personelin üretkenliğinin artırılmasında eğitmenliğin önemine işaret etmektedir. Gönüllü hizmet sektörüne uyarlanabilir.
Wroblewski, Celeste J.,The seven Rs of Volunteer Development: A YMCA Resource Kit,
YMCA of the USA, Champaign, 1994 (ISBN
0873227565).
Gönüllülerle çalışma konusundaki hemen
her şeyi kapsayan (Amerikan ve YMCA bakış açısından) kapsamlı bir el kitabıdır. Mütalaa, Araştırma, Hazır olma, Kaydetme, İşte tutma ve Tanıma ve Kaynaklar konuları
etrafında tasarlanmıştır. Gönüllüleri ilk kez
bünyesine almaya hazırlanan kuruluşlar
için çok pratik bir kitaptır; Uluslararası Gönüllü Hizmet programcıları için yararlı
önerilerde bulunur, hazır yöntemler ve kurallar sunar.
Önerilen Internet Kaynakças›
www.coe.int/youth
Avrupa Konseyi Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü’nün bir internet sitesi olup e¤itim programlar›, fon bulma olanaklar›, uluslararas›
gençlik politikas› konular›nda bilgi ve Avru-

pa’da gençlik alan›nda hizmet veren kuruluﬂlar›n ba¤lant›lar›n› vermektedir.
www.eastlinks.net
Uluslararas› Gönüllü Hizmet projeleriyle
(a¤›rl›kl› olarak k›sa vadeli) ilgili olarak orta
ve do¤u Avrupa’da ortak arayan kuruluﬂlar
için çok yararl› bir sitedir. Bu alandaki bölgesel UGH kuruluﬂlar› a¤›n›n internet sitesidir.
www.ecri.coe.int
Irkç›l›k ve Hoﬂgörüsüzlü¤e karﬂ› Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde, kültürleraras› e¤itim konusunda bir e¤itim paketi (›rkç›l›k karﬂ›t› di¤er kaynaklar aras›nda) vard›r.
Gönüllülerinizle kültürleraras› duyarl›k konusunda çal›ﬂ›rken çok de¤erli bir kaynak
olabilir.
www.energizeinc.com
ABD’de bulunan ve yaln›zca gönüllülük, gönüllü yönetimi ve gönüllü hizmet konular›ndaki kitap ve bas›l› malzemeye odaklanan
bir yay›nevidir. Gönüllü hizmetin uluslararas› boyutu üzerine fazla bir ﬂey bulunmaz.
www.etr.org/nsrc/pdfs/BBS/bbs.html
(3-3-2001)
Becoming a Better Supervisor: A Resource
Guide for Community Service Supervisors.
Gönüllü denetleyicileri için mükemmel bir
elkitab› olup, Pdf format›nda internetten indirilebilir.
www.eurodesk.org
Eurodesk, çeﬂitli projeler için Avrupa’da fon
bulmaya iliﬂkin türlü olanaklar konusunda
bulunmaz bir kaynakt›r. Eurodesk’in daha
fazla bilgi alabilece¤iniz geniﬂ bir bölgesel
dan›ﬂma ofisleri a¤› vard›r.
www.europa.eu.int/comm/education/youth.html
Bu internet sitesi sizi Avrupa Komisyonu’nun GENÇL‹K program›na götürür. Bu sitede fon için türlü baﬂvuru yollar›n› ve çeﬂitli Avrupa ülkelerinde GENÇL‹K program›n›
uygulayan Ulusal Birimlerin ba¤lant›lar›n›
bulabilirsiniz.
www.fundersonline.org
Funders Online, Avrupa’daki bir dizi fon ve
ba¤›ﬂ kayna¤› hakk›nda bilgi sa¤lamaktad›r.
www.idealist.org
Dünya çap›ndaki gönüllü hizmet olanaklar›
konusunda en büyük veri tabanlar›ndan biri-
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dir. Gönüllülükle ilgili seminerler veya etkinlikler düzenleyen ve gönüllü yerleﬂtiren kuruluﬂlar bu internet sitesi arac›l›¤›yla haberlerini
yay›mlayabilirler (internet üzerinde kay›t).
www.independentsector.org & www.ccp.ca
Bu iki internet sitesini ziyaret etmeye de¤er.
Kuzey Amerika’daki gönüllülük durumu
hakk›nda istatistiksel bilgi almak istiyorsan›z
veya genelde gönüllülükle ilgili belgesel bilgi edinmek istiyorsan›z her iki site de sizi
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmayacakt›r. Ayn› zamanda pek çok ilginç ba¤lant›lar da vermektedirler.
www.movit.si/mladina/database.htm
Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Komisyonu’nun öncelikli çal›ﬂma alanlar›ndan biri
olan Güneydo¤u Avrupa’da etkinlik gösteren gençlik kuruluﬂlar›n›n bir veri taban›d›r.
Bu bölgede bir ortak kuruluﬂ aray›ﬂ›na buradan baﬂlayabilirsiniz.
www.sosforevs.org
Avrupa’da bir gönüllü hizmet program› dü-
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zenlemekle ilgili çeﬂitli bilgiler içermektedir.
Ay›ca Avrupa’da hareket ederken gerekli
olabilecek pratik bilgiler (ikamet hakk› koﬂullar›, vize için gerekenler, hareketlilik konular› vb.) konusunda da yararl› bilgi verilmektedir.
www.training-youth.net
Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun
E¤itim ve Gençlik Ortakl›¤›n›n internet sitesidir. ‹nternet üzerindeki bütün e¤itim dosyalar›n›n yan› s›ra baz› e¤itim kursu raporlar›, e¤itmen dergisi Coyote ve e¤itim
olanaklar›na iliﬂkin bütün bilgiler mevcuttur.
www.youthforum.org
Avrupa Gençlik Forumu’nun, Avrupa’daki
gençlerin gençlik kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla siyasette seslerini duyurmalar›n› amaçlayan
bir internet sitesidir. Uluslararas› sivil gençlik kuruluﬂlar›ndan ve Avrupa’daki ulusal
gençlik konseylerinden oluﬂan üye kuruluﬂlar›n›n ba¤lant›lar› ve tan›t›mlar› vard›r. Bunun yan› s›ra internet üzerinde siyasal içerikli çeﬂitli metinler vard›r.
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yazarlar
Luis Amorim (yaz›m) Brüksel’de Avrupa Vak›flar Merkezi’nin Topluluk Filantropi Giriﬂiminin eﬂgüdümünü yapmaktad›r. Daha önce Avrupa Gönüllü Hizmetleri (AGH) ‹ﬂleyiﬂ Deste¤i
Yap›lanmas›nda k›demli proje yöneticisi olarak
çal›ﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca Avrupa Gençlik Forumunda
E¤itim ve Hareketlilik Proje Sorumlulu¤u ve Intercultura-AFS Portekiz’de Ulusal Direktörlük
görevlerini yürütmüﬂtür. Kendisini geleneksel
varsay›mlar› sorgulayan ve idealist olmaktan
korkmayan bir grup insanla sürekli temas halinde tuttu¤undan gençlik e¤itimleri yürütmekten hoﬂlanmaktad›r.
amorim@freegates.be
Simona Costanzo küçük yaﬂlardan bu yana
kültürleraras› konulardan etkilenmiﬂtir. Çeﬂitli
ülkelerde birçok gönüllü hizmet projesinde yer
alm›ﬂ ve bu projeleri düzenlemiﬂtir; ayr›ca Avrupa Gençlik Forumunda Avrupa Gönüllü Hizmet
Organizasyonlar› Birli¤i temsilcisi olarak görev
yapm›ﬂt›r. Akademik yaﬂam›nda da Toplumsal
Co¤rafya alan›ndaki doktora çal›ﬂmas›n›n konusu Kuzey Afrika’dan Avrupa Birli¤ine son zamanlarda yaﬂanan göçün etkileri olmuﬂtur. Halen Paris’teki UNESCO merkezinde etkinlik
gösteren bir STK olan Uluslararas› Gönüllü Hizmet Eﬂgüdüm Komitesinin direktörlü¤ünü yürütmektedir.
simonacostanzo@yahoo.it
Tony Geudens (yaz›m ve derleme) “profesyonel gönüllüler”den biridir. Boﬂ zaman›n›n ço¤unu Uluslararas› Sivil Hizmet’te (eski Yugoslavya, Gana ve Sri Lanka’da) uluslararas› çal›ﬂma

kamplar›na kat›larak ve buralara gönüllüleri
haz›rlayarak geçirmiﬂtir. Di¤er kültürlere olan
ilgisi profesyonel yaﬂam›na s›çram›ﬂ ve Avrupa
Gençlik Merkezi Strasbourg’da Uluslararas›
Proje Yönetimi, Kültürleraras› Ö¤renme ve
Uluslararas› Gönllü Hizmet üzerine e¤itmenlik
yapm›ﬂt›r. Yak›n zamanda e¤itim ve etkinlik
yönetimini araﬂt›rmak üzere Brüksel’e geri
dönmüﬂtür.
Tony@geudens.com
Peter Hofmann (yaz›m) ‹ngiltere’de geçirdi¤i
bir y›ll›k bir de¤iﬂim sonras›nda yedi y›l boyunca AFS Kültürleraras› Programlar›-Avusturya’da
çal›ﬂm›ﬂt›r. Viyana’da tarih ve siyaset bilimleri
okumuﬂtur. 1996-1999 y›llar› aras›nda Avrupa
için Gençlik Program› Avusturya Ulusal Ajans›nda Avrupa Gönüllü Hizmetlerinden sorumlu
olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. 1999/2000 y›llar›nda GENÇL‹K program›nca finanse edilen ilk Uzun Dönemli E¤itim Kursunda kat›l›mc› oldu¤undan
bu yana Avrupa düzeyinde özelikle Uluslararas› Gönüllü Hizmet Programlar› konusunda e¤itime odaklanm›ﬂt›r. Temmuz 2001’den bu yana
Viyana merkezli serbest e¤itmen olarak çal›ﬂmaktad›r.
peho@a1.net
Luba Pavlovova (yaz›m) Slovakya’da yaﬂamaktad›r, ancak Bulgar as›ll›d›r. Orta ve Do¤u Avrupa’da gençlik çal›ﬂmalar› ve özellikle de mesleki e¤itim ve formal olmayan e¤itim konular›nda
serbest e¤itmendir. Bir çok projesine bir örnek
çevre konular›nda bir kardeﬂ kent projesidir.
lubica.pavlovova@mail.shmu.sk
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