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Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini yürütürken, en büyük destekçileri gönüllüler. Ancak
gönüllülerle birlikte etkin bir şekilde çalışmak başta gönüllülüğün tanımından başlamak üzere
önemli durakların iyi planlamasını gerekli kılıyor. Bu alanda STÖ'lere destek olabilmek adına
gönüllülüğe dair referans dokümanları aşağıda derledik.

STÖ’ler İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi
Hazırlayan: Nafiz Güder, Özel Sektör Gönüllüler Derneği
İlk baskısı Nafiz Güder ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin ortak çalışması olarak ortaya
çıkan STÖ'ler İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi'nde gönüllü çalışmanın bireye ve
gönüllülerle çalışmanın STÖ'lere kazandırdıkları anlatılıyor.
İkinci baskısını Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin hazırladığı rehber genişletilerek STÖ'lerin
gönüllü kazanmak ve gelen gönüllüleri kaçırmadan doğru yönlendirrmek, eğitmek ve motive
etmek için izlemeleri gereken yol ve yöntemlere değiniyor.
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sto-ler-icin-gonulluluk-ve-gonullu-yonetimi-rehberi

Gönüllülerle İşbirliği
Hazırlayan: Alper Akyüz, Laden Yurttagüler
Bilgi üniversitesi STK birimi tarafından kaynak gönüllülüğü iki temel başlık altında ele alıyor;
gönüllülük ve katılım ve gönüllülerle işbirliği. Bu iki başlık altında gönüllülük kavramsal,
tarihsel süreçleri içinde analiz ediliyor ve gönüllülerle birlikte çalışacak örgütlere eşitlik
düzleminde gönüllülerle çalışma yürütebilmeleri ve sosyal fayda yaratabilmeleri için ip uçları
sunuluyor.
Kitaba ve eğitim CD'sine Bilgi üniversitesi STK birimi web sayfasından ulaşılabilir.
Kitap: http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/01/31/GONULLU.pdf
CD: http://test1.bilgi.edu.tr/media/cd/04/index.htm

Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu
Hazırlayan: UNV Kolektif
Bir dizi danışma toplantısının sonuçlarının derlenmesiyle UNV tarafından hazırlanan rapor
gönüllülüğü evrensel bir değer olarak ele alıyor ve çeşitli başlıklar altında analiz ediyor.
Aşağıdaki başlıklar kapsamında gönüllülüğü ele alan rapor gönüllülerle birlikte çalışacak
örgütler için farklı perspektifler sunuyor.










Gönüllülük evrenseldir
Gönüllülüğü Ölçümlemek
Yirmi birinci yüzyılda gönüllülük
Sürdürülebilir geçim koşulları
Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük
Gönüllülük, uyum ve çatışma yönetimi
Gönüllülük ve afetler
Gönüllülük ve refah

Rapora STGM e-kütüphanesinden ulaşılabilirsiniz.
http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/s/w/swvr-tr.pdf

Türkiye’de Gönüllülük: Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi
Hazırlayan: Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye & GSM Gençlik Servisleri
Merkezi
Türkiye'de gönüllülerle çalışan veya gönüllülük temelinde çalışan STÖ ve aktörlerin
Türkiye'de gönüllülük konusundaki analizlerini içeren kaynak analizleri 3 başlık altında
derliyor: Türkiye’de Gönüllülüğün Genel Görünümü; Gönüllülüğün Kalkınmaya Katkısı;
Gönüllülüğü Yaygınlaştıran Yeni Trend Ve Teknolojiler. Farklı aktörlerin ve perspektiflerin bir
derlemesi olan yayın STÖ'ler için alternatif perspektifleri yan yana görme fırsatı sunuyor.
Yayına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/Turkiyedegonulluluk.pdf

STK’larda Gönüllülük ve Gönüllülük Politikaları
Hazırlayan: TÜSEV
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı tarafından hazırlanan Gönüllülük ve Gönüllülük Politikaları vaka
analizi mevzuatta gönüllülük tanımının olmaması, gönüllülük yönetiminde dünya örnekleri,
çeşitli araştırma verileri üzerinden Türkiye'de gönüllülüğün fotoğrafını çekiyor.
Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/STKlardaGonullulukVakaAnaliziTR.06.11.13.pdf

TEGV Sürdürülebilir Gönüllülük Araştırması
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 2010 yılında yaptığı sürdürülebilir gönüllülük araştırmasıyla
birlikte çalıştığı gönüllülerin profilini, gönüllü olma motivasyonunu, ve gönüllülük önündeki
engellerinin dökümünü yapmıştır. Araştırma TEGV özelinde de olsa gönüllülerle çalıacak
örgütlere hedef kitleleri hakkında fikir verici olacaktır.

Araştırmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.tegv.org/i/Assets/pdf/Arastirmalar/2010_GonullulukveSurdurulebilirlik_Sunum.pdf

Avrupa Birliğinde Gönüllülük
Hazırlayan: Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Sekreterliği
Avrupa Birliği ülkelerindeki gönüllülük ve politikalarının yakından analiz edildiği rapor her
ülkeyi tek tek ele alarak mevzuat, gönüllü profilleri, ekonomik değeri üzerinden analiz ediyor
ve analizlerini tablolaştırıyor. Tüm ülke örneklerini aynı anda okuyucuya sunan rapor örgütler
için karşılaştırma ve iyi örnekleri temel alma fırsatı sunuyor.
Rapora İngilizce olarak aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf

Gönüllü Çalışmaların Ölçülmesi İçin El Kitabı
Hazırlayan: İLO
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gönüllü çalışmaların yarattığı değerleri ölçmek için bir el
kitabı geliştirmiştir. Gönüllü emeğin ölçülebilir ve dikkat çekici bir ekonomik değerinin
olduğunun altını çizen el kitabı, gönüllü emeğin ölçümü için temel kriterleri belirliyor. Gönüllü
emek ve iş gücü ikiliğine de değinen kitap özellikle gönüllülerin kurumlarda yaşadıkları
emeklerinin görünmezliği sorunsalı için de bakış açışı sunuyor.
El kitabına İngilizce olarak aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/publication/wcms_162119.pdf

STK'lar için Gönüllü Motivasyon Rehberi
Hazırlayan: Proje Panosu
Gönüllü sürdürülebilirliğinin en temel engellerinden birisi gönüllü motivasyonunun göz ardı
edilmesidir. Bu konuda ip uçları sunan rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.projepanosu.com/haber/rehberler/stk%E2%80%99lar-icin-ucretsiz-gonullumotivasyonu-rehberi/725.html

Gönüllü Programları Uygulama Rehberi: Koruma Alanlarının Yönetici ve
Paydaşlarına Yönelik Yönlendirici İlkeler
Hazırlayan: Giovanni Netto, Claudio Manco
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından Türkçeye kazandırılan rehberde doğa koruma
çalışmalarında gönüllülerle birlikte çalışmanın temel ilkeleri sunuluyor.
Rehbere REC'in web sayfasından ulaşılabilirsiniz.
http://rec.org.tr/dyn_files/22/1405-gonullu-programlari-uygulama-rehberi.pdf

