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Down Sendromu Derneği Gönüllü Taahhütnamesi
1. Down Sendromu Derneği bünyesinde gönüllülük faaliyetlerim esnasında derneğin vizyon ve misyonuna uygun
davranacağımı,
2. Gönüllü eğitimlerine katılacağımı ve bu eğitimleri tamamlamadan dernekte gönüllülük yapamayacağımı
bildiğimi,
3. Gönüllü olacağım etkinliklere, etkinliğin gerektirdiği ve tarafıma önceden mail veya telefon ile bildirilen
sürelerde katılacağımı, katılamayacağım durumlarda Derneğe etkinliği aksatmayacak süre zarfında ve
etkinlikten en az 24 saat önce bilgi vereceğimi,
4. Dernek terminolojisini benimseyeceğimi ve kullanacağımı,
5. Derneğin standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerimin değerlendirilmeyeceğini bildiğimi, dernek
personelinden yetki ve sorumluluğu dışında hizmet istemeyeceğimi, çalışmalar sırasında ekip ile uyum
içerisinde çalışacağımı, karşılaşacağım problemler ile ilgili önce dernek yetkililerini bilgilendireceğimi ve
çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,
6. Etkinliklerde maddi veya manevi herhangi bir beklenti içinde olmaksızın kendi isteğimle gönüllü olarak görev
aldığımı, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi ve kusurumla sebep olduğum herhangi bir kazada her türlü
sorumluluğun şahsıma ait olduğunu,
7. Kişisel problemlerimi Derneğe taşımayacağımı,
8. Derneği bir taahhüt altına sokacak söylemlerde bulunmayacağımı,
9. Etkinlikler sırasında, tarafımın içinde bulunduğu fotoğraf, video ile sair ses ve görüntü kaydının alınmasına ve
bu görüntü ve ses kayıtlarının dernek tarafından derneğin kurumsal iletişim organlarında (internet sayfası,
sosyal medya hesapları, bülten vb), yazılı basın, tv ve benzeri mecralar olmak üzere görsel ve yazılı basında
süresiz olarak paylaşılmasına izin verdiğimi ve bu konuda bir bedel talep etmeyeceğimi,
10. Etkinlikler sırasında, tarafımca çekilen fotoğraf, video ile sair ses ve görüntü dernek tarafından derneğin
kurumsal iletişim organlarında (internet sayfası, sosyal medya hesapları, bülten v.b.), yazılı basın, tv ve benzeri
mecralar olmak üzere görsel ve yazılı basında süresiz olarak kullanılmasına izin verdiğimi ve bu konuda bir
bedel talep etmeyeceğimi,
11. Gönüllü olarak katıldığım çalışmalar ve etkinlikler esnasında çektiğim fotoğraf ve videoların sosyal medya
dahil her türlü mecrada kişilerden ve/veya Dernekten izin almam gerektiğini bildiğimi ve izinsiz
paylaşımlarımdan dolayı oluşabilecek her türlü sorundan kendimin sorumlu olduğunu, bu hususta derneğin
hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını,
12. Dernek çalışmalarım süresince dernek bünyesinde ulaştığım tüm bilgilerin, aile bilgileri, üye bilgileri, eğitim
materyalleri ve benzeri derneğe ait her türlü bilginin gizli tutulmasına özen göstereceğimi ve 3. şahıslara karşı
gizliliği korumakla yükümlü olduğumu, bu bilgilerin tarafımca paylaşılması nedeniyle ortaya çıkacak tüm
sorunlardan dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu olduğumu,
13. Dernek üyelerine veya etkinlikler esnasında orada bulunan kişilere veya derneğin sosyal medya hesapları
aracılığı ile kişi ve kurumlara karşı nefret söylemlerinde bulunmayacağımı, din, dil, ırk, mezhep, sosyal
farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkese eşit mesafede olacağımı,
14. Dernek adını açıkça belirterek veya toplum tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde derneği kastederek hiçbir
dini ve siyasi söylemde bulunmayacağımı ve bu yönde propaganda yapmayacağımı,
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15. Dernek adını açıkça belirterek veya toplum tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde derneği kastederek hiçbir
şekilde elden bağış toplamayacağımı, bu konuda kendimi yetkili olarak tanıtmayacağımı, şahsi hesaplarımı
vererek derneğe ulaştırılma taahhüdü ile para yatırılmasını istemeyeceğimi, dernek bilgisi ve yazılı izni
haricinde böyle bir eylemde bulunduğum takdirde ise bu eylemin hukuki ve cezai boyutlarına ilişkin olarak
tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
16. Dernek ile paylaştığım kişisel bilgilerimin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, yalan beyandan ve/veya
taahhütnameye aykırı davranmamdan dolayı ortaya çıkan problemlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun
tarafıma ait olduğunu,
17. Kişisel bilgilerimin değişmesi durumunda Derneği bilgilendirmem gerektiğini, bilgilendirme yapmamamdan
kaynaklanan iletişim kopukluğunun sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu,
18. Adli sicil kaydımın temiz olduğunu ve gönüllülüğümün başlangıcından sonra adli sicil kaydımda değişiklik
olması durumunda bunu derneğe yazılı olarak bildireceğimi, yalan ve eksik beyandan kaynaklanan
problemlerde hukuki ve cezai sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu,
19. Kendime ve birlikte etkinlik yapacağım kişilere ve gönüllülere zarar verebilecek ve/veya kendim ve
çevremdekiler açısından bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum
olmadığını, olduğu takdirde dernek sorumlularını bilgilendireceğimi,
20. Yukarıda yazılı faaliyetlerim sırasında bilerek veya ihmalim nedeni ile gerek Derneğin maddi veya manevi
varlığına gerekse kendime ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar gelmesi halinde, Derneğin olası zararını
tarafımdan talep etme hakkının saklı olduğunu, bu taahhütnameye aykırı hareket etmiş olmam halinde
Dernekten herhangi bir talepte bulunmayacağımı, doğacak sorumluluk nedeniyle Derneğe rücu
etmeyeceğimi,
21. Taahhütnameye aykırı davranmam veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması durumlarında Derneğin tarafımı
gönüllülükten ihraç edeceğini bildiğimi,
22. Taahhütnamede bahsedilen tüm izinleri Derneğin merkezinden başkan veya başkan yardımcısı imzası ile yazılı
olarak almam gerektiğini bildiğimi,
23. Derneğin faaliyetlerinden ve etkinliklerinden haberdar olmak için tarafıma eposta, sms veya telefon ile
ulaşılmasına, duyuruların gönderilmesine izin verdiğimi,
24. Bu taahhütnamedeki bu madde dahil 24 maddeyi okuduğumu, anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Gönüllünün adı soyadı:

18 yaşından küçük gönüllünün velisinin adı soyadı:

T.C. Kimlik No :

Anne:

Adres:

Adres (Gönüllü ile aynı ise “Aynı” diye yazınız):

Telefon:

Telefon:

Email:
Doğum Tarihi:
İmza:

Email:
T.C. Kimlik No:
İmza:

Baba:
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