SORUMLULUK BİLDİRİMİ
(COMMUNICATION OF ENGAGEMENT – COE)

Değerli Paydaşlarımız,
Derneğimiz ilk olarak 24.06.2013 tarihinde Sorumluluk Bildirimini imzalamış ve 2 yıl süre ile UN Global
Compact destekçisi ve üyesi olmuştur. 2015 yılında UN Global Compact’in sivil toplum kuruluşlarına yönelik
olan üyelik prosedürleri değişmesi sırasında bu değişiklikleri takip edemeyerek üyeliği pasif hale gelmiştir.
Bu süreci yeniden canlandırmak ve güncel çalışmalarımızı paylaşarak üyeliğimizin devamlılığının
sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz.
Gönüllü Hareketi Derneği olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ve İnsan Hakları, İşgücü,
Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanındaki On İlkesine desteğimizi bildirmekten dolayı mutluyuz.
Bu sorumluluk bildirimi, derneğimizin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında öngörülen ilkelerin
desteklenmesi doğrultusunda hayata geçirdiği eylemleri kapsamaktadır. Bu bilgiyi ana iletişim kanallarımızı
kullanarak paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt ediyoruz.
Bu Sorumluluk Bildirimi 2016-2019 tarihleri arasında geçerlidir.
Saygılarımızla,

Sertaç Şipka
Yönetim Kurulu Başkanı
Gönüllü Hareketi Derneği

GÖNÜLLÜ HAREKETİ DERNEĞİ

Karaman Dernekler Yerleşkesi, Karaman Mh. Tuna Cd. No:27/76 16200 Nilüfer / BURSA
T: (0224) 249 01 00 – (0553) 949 01 90 • F: (0850) 225 12 27 • info@gonulluhareketi.org • www.gonulluhareketi.org

KÜRESEL İLKELER
İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
Çalışma Standartları
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
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EYLEMLER
İnsan Hakları
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de belirtildiği gibi her vatandaşın sosyal ve demokratik hayata katılma
hakkı vardır. Derneğimiz özellikle gönüllülüğün, katılımcılığın ve aktif vatandaşlığın gelişmesine katkı
sağlamak adına insanları bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, katılım mekanizmalarına dahil olmaları için
cesaretlendirmeye ve sosyal sorumluluk bilinciyle yapmış olduğu proje ve etkinlikler ile dahil etmeye yönelik
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası anlamda katılımcılığın artmasına yönelik farklı
faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirmektedir.
Yurtdışında sosyal projelerde gönüllülük yapmak; insanların ve farklı ülke halklarının birbirini tanıması,
kaynaşması ve kültürlerarası diyalogların kurulmasını sağlamada etkin bir araç olduğundan barışın tesisi,
insan haklarının ve özgürlüklerinin gelişerek yerleşmesi ve uygulanmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.
Derneğimiz yurtdışında gönüllülük fırsatları konusunda gençleri bilinçlendirmek ve gönüllülük yapmak üzere
onları çeşitli ülkelere gidişlerini desteklemek yoluyla evrensel insan hakları çerçevesinde kültürle arası
ilişkiler geliştirilmesine; dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken farkı gözetilmeden kültürlerarası ilişkiler
kurulmasına imkân sağlamaktadır.
İnsan hakları belgelerinde eğitim, herkesin eşit koşullarda yararlanması gereken temel bir insan hakkı olarak
ele alınmıştır. Derneğimiz dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki ilkokul çocuklarının eğitimdeki fırsat eşitliğini
sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz Oyunla Büyü projesi sayesinde, çocuklarla oyun tabanlı eğitim
faaliyetleri ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Çalışmak, iş bulmak ve istihdam imkânlarından yararlanarak kendi ayaklarının üzerinde duracak bir kariyer
yapmanın her genç için temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle geliştirilen ve üniversite öğrencilerine kariyer
rehberliği yapmak üzere hayata geçirilen Benim Adım Gelecek projesi, gençleri eğitim sonrası iş hayatına
hazırlayarak çalışma hakkını desteklemektedir.
İşgücü
Derneğimizin önemli kaynaklarından birisi de insan kaynağı olarak çalışmakta olan profesyoneller ile
gönüllülerimizdir.
Derneğimizde ve sahada ihtiyaç duyulan istihdamın sağlanmasında objektif ölçütlere uygun alım
yapılmaktadır. İşe alımda dil, din, cinsiyet, etnik köken, cinsel kimlik gözetmeksizin yetkinlik odaklı bir tutum
benimsenmektedir.
Gönüllülerimiz arasında da herhangi bir şekilde ayrım gözetilmeksizin katılımları desteklenmekte, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ışığında oluşturulmuş katılım şartları temelinde herkesin ve her kesimin
toplumsal çalışmalara katılımı desteklenmektedir.
Çevre
Oyuncak kütüphaneleri, çocukları geri-dönüşüm kavramına ve paylaşım ekonomisine erken yaşta maruz
bırakarak sürdürülebilirlik çabalarına ömür boyu sürecek bir katılım için hazırlar. Derneğimiz kurduğu Bursa
Oyuncak Kütüphanesi aracılığıyla artık kullanılmayan oyuncakların bağış yoluyla toplanması ve başka
çocuklara ödünç verme yoluyla ulaştırılması faaliyetlerini sürdürmektedir.
Derneğimiz dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki ilkokul çocuklarını oyun tabanlı eğitim aktiviteleri ile
buluşturan Oyunla Büyü adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre sorumluluğunu arttıracak bazı
etkinlikler düzenlemektedir.
•

Öğrencilerde çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturarak, öğrencilerin davranışları ile
ailelerine ve çevrelerine etki etmelerini sağlamak amacıyla 2018-2019 öğretim yılı ikinci dönem
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•

faaliyetlerinden biri olarak Nisan ayında Orhaneli Fevzi Paşa İlkokulu'nda İleri Dönüşüm Atölyesi
gerçekleştirilmiştir.
Küresel çölleşmeye karşı öğrencilerde erken yaşta bilinç oluşturmak, ilkokul çağındaki öğrencilerin
toprakla ve doğayla etkileşimini arttırmak amacıyla Nisan ayında Orhaneli Termik Santral
İlkokulu'nda, mayıs ayında Orhaneli Fevzi Paşa İlkokulu'nda Tohum Topu Yapımı Atölyesi
gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizin tüm eğitim etkinliklerinde malzemelerin tasarruflu kullanılması teşvik edilmektedir. Ofisimizde
uyguladığımız çevreye duyarlı yöntemler şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Çok fonksiyonlu yazıcılarda çift taraflı baskı kullanarak kâğıt israfını azaltılması.
Kâğıt atıklarının geri dönüşüme kazandırılması.
Notların elektronik ortamda paylaşılması.
Basılı formlar yerine elektronik formların kullanımının artırılması.
Fiziki dosyalama yerine elektronik arşiv tutulması.
Aydınlatma ve ısıtma-soğutma sistemleri kullanımında israfın önüne geçilmesi.

ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ
•
•

•
•

•

Derneğimize Haziran 2016’dan bu yana tüm Türkiye’den gelen gönüllülük başvurusunun sayısı
4700’den fazladır.
Derneğimiz 2016-2019 arasında 117 genci 24 farklı ülkedeki sosyal projelerde gönüllülük yapmak
üzere gönderdi. Aynı dönemde 10 genci ülkemizde ev sahibi kuruluş olarak ağırladı. Farklı tarihlerde
gerçekleştirilen sunumlarda 1000’e yakın gence yüz yüze, 5 binden fazla e-mail ile, web siteleri
aracılığıyla da yaklaşık 469.000 kişiye çevrimiçi bilgilendirme yapılmıştır.
Bursa Oyuncak Kütüphanesi üye sayısı 2019 yılında 134 üye çocuğa ulaşmıştır.
Oyunla Büyü projesinde gönüllülük yapan 242 kişinin gerçekleştirdiği 112 atölye çalışması ile 2459
çocuğa ulaşılmıştır.
o Çevre bilincini geliştirmek üzere yapılan etkinlikler kapsamındaki İleri Dönüşüm Atölyesi ve
Tohum Topu Atölyesi etkinliği ile 54 öğrenciye ulaşıldı.
Benim Adım Gelecek projesine 2017-2019 yılları arasında 82 üniversite öğrencisi (çırak) olarak
katılmış, üniversite öğrencileri özel sektördeki üst düzey yöneticiler (usta) tarafından desteklendiği
gibi gençler birçok eğitim, söyleşi, seminer, atölye çalışması, teknik gezi ve gönüllü faaliyete de
katılım sağlanmıştır.
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