
   Neden Gönüllü Olmalıyım? 

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir 
ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal 
afetlerde vb durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, Sivil Toplum Kuruluşlarında 
çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler. 

Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda 
bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma sağladığı katkıdır, ürettiği 
hizmettir. 

•  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek, 
•  İhtiyaç sahibi, mağdur, kimsesiz, yetim vb olan insanlara yardım edebilmenin 

mutluluğunu yaşayabilmek, 
•  İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek, 
•  Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak, 
•  Sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak, 
•  Her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı 

olunabileceğini göstermek 
  

 “Neden Gönüllü Olmalıyım? sorusuna verilebilecek belli başlı cevaplardır. 

AHI-IHH GÖNÜLLÜSÜ KIMDIR : 

1. Gönüllü elemanlığı herhangi bir ücrete tabii değildir. 

2. AHİ-İHH’nin faaliyetlerini ve yardım ağını genişletmek’dir. 

3. Yapılan faaliyetler hakkında daha geniş çevrelere bilgi akışını sağlamak. 

4.Cemaat, cemiyet ve ırk ayrımı gözetimi yapmadan her kesime ulaşarak yardımlarını 

AHI-İHH ile göndermeye teşvik etmek. 

5. Yeni gönüllü elemanlar her cemaatten her kitleden olması ve bizimle çalışmak 

isteyenleri tespit edip tavsiye etmek, böylece gönüllü eleman faaliyet teşvik alanımızı 

genişletmek, çalışmalarımıza katkıda bulunacağını inandığınız, çevresinde sevilen, 

sayılan güvenilir kişilere AHİ-İHH gönüllü eleman müracat formunu doldurup bize 

göndermeniz. 

6. Bulunduğunuz bölgede zaman zaman kampanyalar düzenleyerek insanları 

hayra teşvik olmaya yönlendirmek. 

7.AHİ-İHH gönüllüsü merhametli ve erdemli olmalı ve etrafındaki herkesi merhametli 

ve erdemli olmaya yönlendirir. 

8.AHİ-İHH gönüllüsü = hayır ve iyilikte yarışandır. 

 

AKTİF GÖNÜLLÜ OLARAK NE YAPABİLİRSİNİZ? 



1.AHİ-İHH’nin yürütmüş olduğu kampanyalar içerisinde, yeni projeler geliştirmek 

dünya mazlumlarına ulaşabilmek için kalıcı çözüm üretebilirsiniz, AHİ-İHH’nin 

tanıtımını sağlayabilirsiniz : yetim çocukların bakımı; su kuyusu projesi; katarakt 

ameliyatı; eğitime katkı sağlaması; sağlık yardımı. 

2.Konferansları, programlar ve benzeri etkinlikleri merkezle beraber düzenlemek veya 

alt yapısını hazırlayarak AHİ-İHH merkezinin katılımını sağlayabilirsiniz. 

3.Havale kağıtları, büro, dükkan, lokal, kafe, lokanta  gibi yerlere ulaştırmak. 

4.Her ayın ilk haftası, geçen ayın çalışmaları hakkında genel merkezden bilgilenmek. 

5.İhtiyaçlar ve çalışmalar hakkında istişare etmek, yeni bilgileri alarak halka en yeni 

bilgeleri ulaştırmak. 

6.AHİ-İHH gönüllüsü yardım kumbaralarını koyabileceğimiz yerleri tespit eder (mağaza, 

büro, dükkan). 

7.Tercümesi gereken projelerde yardım edebilirsiniz. 

8.Kampanya afişlerimizi dağıtmaya yardımcı olabilirsiniz. 

9.Web siteniz varsa sitemizin linkini paylaşabilir, sitemizin genişlemesini 

sağlayabilirsiniz. 

10. Kurumumuzun tanıtım çalışmalarında bizlerden : afiş, broşür,cd, temin 

edebilirsiniz. 

                    Belcika AHI IHH Gönüllüsünün Çalışma Alanları 

1. Sosyal Etkinlikler 
2. Psikolojik Destek ve Sosyal Hizmetler 
3. Dağıtımlar 
4. Kurumsal Büro İçi 
5. Çağrı Merkezi 
6. Bilgi İşlem 
7. Doğal Afet ve Olağanüstü Haller 
8. Proje Üretme ve Uygulama Hizmetleri 

Yüzyılın İyilik ve Şefkat Hareketine Katılmak İstiyorsanız, Gelin, Ihh Belcika Gönüllüsü 

Olun. 

IHH Belcika Gönüllüsü olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken "Gönüllü Başvuru 

Formu"nu doldurmaktır. Ayrıca Uluslararası İşanı Yardım Teşkilatı Genel Merkez, Şube ya 

da Temsilcilikleri'ne bizzat gelerek “Gönüllü Başvuru Formu“nu temin edebilirsiniz.  

Bir IHH Belcika  Görevlisi ne yapar  



Yardım talep eden ailenin durumunu tespit için aileyi ziyarete giden  Uluslararası İnsani Yardım 

Teşkilatı Gönüllüsü, yerinde inceleme yaparak yardım kararının alınmasında etkili olan sosyal 

inceleme formunu doldurur ve internet aracılığıyla derneğin bilgi ağına aktarır. Sosyal inceleme 

formunu elden ya da posta yoluyla ulaştırmak da mümkündür.  

Kurumsal Büro İçi Çalışma  

Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı;  

yardım talebinde bulunanların mektuplarının dijital ortama aktarılmasına kadar olan süreçte 

yer alır.(Kaşeleme, tasnif, açma, tarama) Aile kayıtlarının ve gönüllü formlarının bilgisayara 

kaydedilmesinde de yardımcı olur.  
  

 Çağrı Merkezi 

Bir Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı Gönüllüsü  

Ne Yapar? 

Yardım almak ve bağışta bulunmak isteyenlerin bilgi alabilecekleri yer olan çağrı merkezinde 

görev alan IHH Belcika Gönüllüsü, telefonlara cevap vererek arayanlara yardımcı olur, gelen 

istek ve şikayetleri alır. 

  Özel Saha 

Bir Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı  

Gönüllüsü Ne Yapar? 

Fuarlarda kurulan standlarımızda, misafirhane, aşevi ve giyim mağazalarımızda görev alan 

IHH Belcika Gönüllüsü, sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyim doğrultusunda destek sağlar.  

Bilgi İşlem 

Bir Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı Gönüllüsü  

Ne Yapar?  

Web tasarım, yazılım, donanım gibi bilgi teknolojilerinin kullanımıyla ilgili bilgi, beceri ve 

deneyimi olan IHH Belcika Gönüllüsü teknolojik destek verir.  

www.ihhbelgium.org 

 

 

http://www.ihhbelgium.org/
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