Društvo Za Otroke Sveta
T: 041/353-204
W: www.zaotrokesveta.com
E: info@zaotrokesveta.com

NAČELA DRUŠTVA ZA OTROKE SVETA
– ZA PROSTOVOLJCE IN BOTRE –
Pred odhodom v Gambijo se je potrebno seznaniti z načeli Društva Za Otroke Sveta in
jih tudi upoštevati v času prostovoljnega dela in bivanja v Gambiji. Neupoštevanje ali
kršitev načel Društva Za Otroke Sveta se šteje za hujšo kršitev in lahko ima za
posledico prekinitev sodelovanja.
Pomembno je vedeti:
-

da Društvo Za Otroke Sveta NI turistična agencija, temveč organizacija za pomoč
otrokom, družinam in lokalni skupnosti v Gambiji;

-

da neposredno predstavljate Društvo Za Otroke Sveta, oziroma v Gambiji delujočo
organizacijo Charity Pearl in vsa vaša dejanja vplivajo na naše delovanje in dobro
ime v Sloveniji in Gambiji;

-

da ste zgled našega društva in da lahko le skupaj pripomoremo k rasti lokalne
skupnosti in družbe;
da poznate svoje osebne cilje in motive za prostovoljno delo / potovanje;
katere so vaše vrednote;
da ste v državi gost in to tudi spoštujete;
da razumete vašo vlogo v družbi in družini;

-

da se je potrebno seznaniti s kulturnimi in verskimi običaji Gambije in jih v času
vašega obiska upoštevati;
da ne rešujete problemov na kratki rok, ampak vedno poiščete dolgoročne rešitve;
da vse težave rešujete mirno in takoj, na licu mesta;
da družinski podatki niso za javnost;
da o ničemer v zvezi z društvom in družinami ne odločate sami;
da ne posegate »pregloboko« v družinsko situacijo vaših in naših varovancev;
da ne postavljate preveč osebnih vprašanj družinam, ki jih obiščete;

-

da otrokom NE DAJETE denarja (denar izročamo staršem, skrbnikom ali direktno
v vrtec ali šolo);

-

da ne poizkušate spreminjati tamkajšnjih življenjskih navad, pač pa lahko samo
prijazno svetujete oziroma izrazite svoje mnenje;
da ne obtožujemo družinskih članov (očeta, ki je zapustil družino, mamo, ki je
odšla,...);
da družine in družinski člani na različne načine izkazujejo spoštovanje;
da s svojimi dejanji ne morete spremeniti sveta, lahko ga le posamezniku;
da v državo ne prihajate kot rešitelj, temveč kot enakopravni človek;
da za vaše delo in darila ne boste prejeli plačila;

-

da v kolikor nimate dovolj (lizik, sladkarij, vode,...) za vse otroke, ne dajajte
nikomur ničesar, ker boste s tem naredili več škode kot koristi;
da morate o vseh dogovorih z družinami seznaniti člane organizacije v
Gambiji;
www.facebook.com/ZaOtrokeSveta, www.facebook.com/PotujKotProstovoljec

-

da vas bodo domačini vedno želeli pogostiti, tudi, če tisti dan nihče zaradi tega ne
bo jedel (in tega vam ne bodo povedali!);

-

da je zelo vljudno na večerjo povabiti domačina, ki vam na kakršenkoli način
pomaga (je cel dan z vami, vas vozi, pride na obisk...);
da v času obiska ali prostovoljnega dela v Gambiji na družbenih omrežjih

-

(Facebook, Twitter, itd.) ter drugih spletnih straneh ne objavljate fotografij z
neprimerno vsebino (razgaljena telesa, slike na katerih je alkohol,…) ali fotografij
brez privolitve oseb, ki so na sliki;
-

da je vaša prilagodljivost ključnega pomena za preživljanje kvalitetnega časa z
domačini;

-

da v času svojega bivanja v Gambiji svoj prosti čas preživljate kot prostovoljci
oziroma botri in ne kot turisti (vaše aktivnosti so usmerjene na lokalne prebivalce
in otroke, ne pa na obiskovanje gostinskih lokalov, restavracij, nočnih klubov,...);

-

da ste v času vašega bivanja solidarni do drugih prostovoljcev in domačinov (to
pomeni, da se naučite DELITI hrano, pijačo, čas, znanje,...);
da sodelovanje z gostitelji prinaša dolgoročne rešitve;
da obstaja velik prelom med pomočjo in močjo;
da vašega bogastva ne izkazujete pred domačini, ker jih s tem ponižate;

-

da smo vsi enakopravni in enakovredni ne glede na spol, raso, ekonomski status,
vero,...;

-

da od vas pričakujemo korekten in spoštljiv odnos do vseh otrok, varovancev in
njihovih družin;
da od vas pričakujemo korekten in spoštljiv odnos do sodelavcev v organizaciji;
da od vas pričakujemo spoštovanje zaupnosti podatkov;
da od vas pričakujemo spoštovanje politike in usmeritve organizacije;
da od vas pričakujemo sodelovanje s koordinatorji;

-

da je potrebno obveščanje o pomembnih spremembah, ki vplivajo na izvajanje
dejavnosti dobrodelne organizacije tako v Sloveniji kot tudi v Gambiji;
da smo vedno odprti za vaše ideje in predloge za izboljšanje delovanja našega
društva v Sloveniji in Gambiji.
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