"Csepp a Tengerben" Állami Gondozott Fogyatékos Gyermekekért
Alapítvány

Önkéntesi Alapelveink

1. Alapelvek a gyerekekkel való érintkezésben
1.1. A gyerekeknek nem adunk pénzt sem kölcsön, sem örökbe! Nem adunk nagyobb
értéktárgyat sem kölcsön, sem ajándékba!
1.2. A gyerekeket lehetőleg ne engedjük be a saját életterünkbe! Ez a gyerek és saját magad
érzelmi védelmében is fontos.
1.3. Ha egy gyerek elmesél neked valamit, azt csak neked meséli. Lehetőleg ne adjuk tovább
senkinek!
1.4. Tartózkodjunk mindenféle verbális és nonverbális erőszaktól!
1.5. Ne fogyasszunk a gyerekek előtt alkoholt, és ha lehet, ne dohányozzunk előttük. A
gyerekek számára mi egy minta és példa vagyunk (még ha észre sem vesszük) így ehhez
mérten próbáljunk viselkedni!
1.6. Ne tápláljunk hiú reményeket a gyerekekben!
1.7. Ne ígérjünk felelőtlenül meg semmit, csak ha biztosak vagyunk abban, hogy tényleg be is
tudjuk tartani! (Lsd.: Akkor jövő héten is jöttök?) Törekedjünk a rendszerességre és a
következetességre! Nem baj, ha évente kétszer találkozunk a gyerekekkel, de lehetőség szerint
ehhez a vállalásunkhoz tartsuk magunkat!
1.8. Látogatásainkkal alkalmazkodjunk a gyermekotthon napirendjéhez (takarítás, vacsora,
takarodó)!
1.9. Ha látogatásaink során önmagunk számára élelemmel és itallal készülünk, s amennyiben
ezeket a gyerekek előtt fogyasztjuk el, úgy készüljünk, hogy ők is kérnek majd belőle. Így
vagy kellő mennyiségben hozzunk vagy ne a gyerekek szem láttára fogyaszuk ezeket!
1.10. Lehetőleg működjünk együtt a nevelőkkel! Fontos a köszönés, bemutatkozás és
kérdezzünk tőlük, ha bizonytalanok vagyunk valamiben. Ez nem csak nekünk, de az
alapítvány hírnevének sem árt.

1.11. Ha Facebookon vagy bármilyen csatornán kontaktusba kerülünk a gyerekekkel,
lehetőleg használjuk a biztonsági beállításokat annak érdekében, hogy a gyerekek ne lássák
privát életünk minden (akár nem példaértékű) mozzanatát!
1.12. Ha rendhagyó alkalomra, rendezvényre, találkozóra készülünk Pilisen, ezt
mindenképpen jelezzük az alapítvány elnöksége felé, amely segít a gyermekotthonnal való
kapcsolatfelvételben és egyeztetésben.
2. Alapelvek alapítványi tagként
2.1. A Csepp a Tengerben Alapítvány tagjaként igyekezzünk tevékenységeinkről értesíteni
legalább az alapítvány elnökségét (elérhetőségek alább)!
2.2. A gyermekotthonba új embert önállóan ne vigyünk előzetes egyeztetés nélkül! Az új
önkénteseknek önállóan nem lehet lemenni Pilisre látogatni, csak valamelyik régebbi tag
kíséretében!
2.3. Semmilyen módon ne hagyjunk egyedül gyereket először lejött, új önkéntessel, mivel
nem biztos, hogy elsőre megbirkóznak a gyerekek rohamával és tudják kezelni a helyzetet!
2.4. Az alapítvány tagjaként egy közösséghez tartozunk, amit közösen képviselünk. Annak
érdekében, hogy a szervezet jól és egységesen működjön, illetve egymást ismerő és elismerő
szervezetté váljon, a negyedéves gyűléseken vegyünk részt!
2.5. Ha valamilyen szakmai, pedagógiai vagy egyéb konfliktusba vagy megoldhatatlannak
tűnő problémába ütközünk a gyerekekkel kapcsolatban, ne féljünk azokat az alapítványi
találkozókon megosztani. Tapasztalt, szakmailag felkészült és széles ismerettséggel
rendelkező tagokban bővelkedik az alapítvány.
2.6. A megbeszélésen elhangzottakat bizalmasan kezeljük, azok tartalmát sem
2.7. Ha nem kívánunk vagy nem tudunk tovább az alapítvány színei alatt tevékenykedni,
jelentsük be azt az elnökségnek. Jó, ha a szervezet tisztában van az erőforrásaival.

Alapvető céljaink
1. A gyerekek személyiségfejlődése a velünk való aktív és rendszeres kapcsolaton
keresztül.
2. A gyerekek szabadidejének hasznos, és tartalmas eltöltése.
3. Értékközvetítés és értékrend átadása.
4. Szociális kompetencia fejlesztése.
5. Tudásbővítés és a kulturálisan hátrányos helyzet enyhítése.
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