KJA Bonn Verhaltenskodex
Türkisch

Davranış kuralları (Ek 1)
KJA Bonn'un Davranış Kuralları, KJA kurumları içerisindeki ve etkinlikler, projeler ve KJA
tedbirlerindeki karşılıklı davranış biçimini bağlayıcı ve kesin biçimde düzenlemektedir. Tüm
çalışanlar tarafından imzalanarak onaylanır.
Önemli makul nedenlerden dolayı bir kuraldan uzaklaşılırsa, bunun daima şeffaf yapılması ve
rapor edilmesi gerekir.
Aşağıdaki davranış kuralları teşvik edici ve yardımcı olmalıdır. Ancak bunlar listenin tamamı olarak
dikkate alınmamalıdır. Her kurumda başka kuralların eklenmesi mümkündür.

1. Yakınlık ve uzaklık kavramı
Çocuklar ve gençlerle pedagojik, öğretim, dini eğitim ve bakımla ilgili çalışmaları, yakınlık ve mesafe
arasında yeterli bir ilişki oluşturmakla ilgilidir. Bir arada olma şekli ilgili göreve uygun ve makul
olmalıdır.
Başka çocuklarla ve gençlerle arkadaşlıkları veya özel iletişimleri hariç tutmak gerekir, çünkü
bunlardan dolayı duygusal bağlılıklar oluşur veya oluşabilir.
Bizim davranış kurallarımız:
•

•
•
•
•
•

Özel görüşmeler, alıştırma üniteleri, teke tek eğitim ve benzerleri sadece öngörülen uygun
mekanlarda gerçekleştirilir. Bunlara her zaman dışarıdan ulaşılabilmelidir. Aynı şekilde, her
kişinin bu mekanı dilediği zaman terk edebilmesi sağlanmalıdır. Mekanlar, kurumun asıl
odalarının dışındaki yerlerde ve çevreler de olabilir, örneğin dondurma salonu, yürüyüş alanları,
resmi olmayan toplantı yerleri vs.
İlgili şahıslar ve reşit olmayan kişiler arasında öne çıkan, yoğun arkadaşlık ilişkilerinden
kaçınılmalıdır.
Oyunlar, metotlar, egzersizler ve etkinlikler, reşit olmayan kişileri korkutmayacak ve herhangi bir
sınırı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.
Bireysel sınır duyguları ciddiye alınmalı ve dikkate alınmalıdır ve kötüleyici yorum
yapılmamalıdır.
Reşit olmayan kişilere sır verilmemelidir. Personele çocuklar ve gençler tarafından iletilen gizli
bilgiler buna dahil değildir.
Sınır ihlalleri konu edilmek zorundadır ve ihmal edilmemelidir. Örneğin macera eğitimindeki bir
pedagojik araç olarak bilinçli tasarlanmış biçimde sınırlara gitmek mümkündür ve katılanların
duygusal beceriler ile yönlendirilir.
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2. Bedensel temasın sınırları
Farkındalık ve ihtiyatlı davranmak gerekir. Çocuklar ve gençler bedensel teması reddediyorsa, buna
istisnasız saygı duyuyoruz.
Bizim davranış kurallarımız:
•
•
•

•
•

Kişisel yakınlık ve sevgi ihtiyaçlarını karşılamak için bedensel temas asla bir çalışan tarafından
başlatılmamalıdır.
Özellikle de bir ödül veya ceza tehdidi ile bağlantılı olan istenmeyen dokunma, bedensel
yakınlaşmaya, izin verilmemektedir.
Bedensel temas sadece bakım ve ilk yardım gibi bakım amaçları ve bakım süresince mümkündür.
Bakım kapsamına teselli etmek (bedensel temastan kaçınarak) ve duygusal destek de
girmektedir.
Reşit olmayan kişilere teselli aradıkları zaman bu tür durumlarda mümkünse kelimeler ile
yardımcı olunmalıdır.
Koruma altındaki kişiyi tuvalete giderken refakat edilmesi, ebeveynler ile bakım anlaşması
anlamında kararlaştırılmalıdır.

3. Dil ve kelime seçimi
Dil ve kelime seçimiyle insanlar en derinden yaralanabilir ve cesaretleri kırılabilir. Bu sebepten dolayı
kişisel etkileşimlerimizin ve iletişimimizin her türlüsü daha ziyade takdir etmeyi kapsamaktadır. Bize
emanet edilen çocuk ve gençlere, onların ihtiyaçlarına ve yaşlarına göre davranılır.
Bizim davranış kurallarımız:
•
•
•
•
•
•

1

2

Sözlü ve sözlü olmayan etkileşim ilgili role ve göreve uygun olmalıdır.
Ne etkileşimde ne de iletişimde cinselleştirilmiş bir dil veya içerik kullanmıyoruz.
Aynı şekilde, çocuklar ve gençler arasında dahi kötüleyici aşağılayıcı sözlere veya utançlara
tolerans gösterilmez.
Sözle sınırlar ihlal edildiğinde müdahale edilmeli ve pozisyon alınmalıdır.
Çocuk ve gençler ile çalışmalarda, sözle sınır aşımlarına tepkiler ve müdahaleler güncel duruma
ve göreve uygun olarak uygulanmalıdır.
Çocuklara ve gençlere adlarıyla hitap edilir, takma ad 1veya 2 lakap ile değil. Çocuklar ve gençler
tarafından bizzat seçilmiş ve kabul edilmiş takma ad veya lakaplar ise kullanılabilir.

Takma ad: Sevgi, güven dolu bir ilişkiyi ifade eden ad.

Lakap: Kişiye şaka ve eğlence amaçlı takılan isim; komik veya alaycı lakap | Anlam/Kaynak: 17.

yüzyılda ağı ‘zedeleyici’
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4. Medya ve sosyal ağların kullanımı
Film, fotoğraf, oyun ve materyal, karşılıklı saygı çerçevesinde özenle seçilmelidir. Pedagojik açıdan
anlamlı ve yaşa uygun olmalıdır. Sosyal ağların hem iş hem de özel olarak kullanılmasında çok özenli
davranılmalıdır. “KJA Gizlilik Kuralı” geçerlidir.
Bizim davranış kurallarımız:
•

•
•

Bakım ve rehberlik ilişkisi içerisinde bulunulan reşit olmayan kişilerle temas halindeyken sosyal
ağların özel uç cihazlardan kullanılması yasaktır. Medya kullanımıyla ilgili yükümlülük: Sadece
görev icabı kullanılan sosyal medya hesapları, mesleki bağlamda iletişim kurmak, bilgi paylaşmak
ve halkla ilişkiler çalışması için kullanılabilir.
Bakım ve rehberlik bağlamında oluşmuş fotoğraf, ses materyali veya metin yayınlanırken genel
kişilik hakkı, özellikle de özel fotoğrafla ilgili hak gözetilmelidir.
Cep telefonu, kamera veya İnternet forumları gibi reşit olmayanlar herhangi bir medyayı
kullanırken şiddet içermeyen içeriğe dikkat etmek ve her türlü ayrımcılığa, şiddete veya cinsiyetçi
davranışa ve zorbalığa karşı tavır almakla yükümlüyüz.

5. Hediyelere izin verilmesi
Hediye ve öncelik verme, pedagojik tedbir olarak kullanılamaz. Hediyeler, özellikle sadece seçilen
çocuklara verilirse, duygusal bağımlılıklarını teşvik edebilir. Bu nedenle, hediyelerin yansıtıcı ve şeffaf
bir şekilde ele alınması sorumluların görevlerinden biridir.
Bizim davranış kurallarımız:
•

Pedagojik olarak haklı bir durumla ilgili olmadan reşit olmayan münferit kişilere finansal yardım,
ödüller ve hediyeler vermek yasaktır.

6. Disiplin tedbirleri
Disiplin tedbirleri iyi değerlendirilerek uygulanmalıdır. Yaptırımların kaçınılmaz olduğu bir durumda,
bunun “olayla” doğrudan ilişkili olmasına, makul ve tutarlı olmasına ve cezalandırılan kişi için
mantıklı olmasına dikkat edilmelidir.
Bizim davranış kurallarımız:
•
•

Disiplin tedbirleri söz konusu olduğunda, her türlü şiddet, zorlama, tehdit, utanç, yiyecekten
yoksun bırakma veya hapis cezası yasaktır.
Korunan kişinin açık rızası alınmış olsa bile, sözde cesaret denemeleri her zaman yasaktır.
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7. Toplantı, boş zaman ve seyahatlerde davranış kuralları
Konaklamalı boş zaman değerlendirmeleri, özverili davranış gerektiren durumlardır. Bundan dolayı
da sorumlu kişiler sorumluluklarının bilince olmalıdır. Aşağıdaki davranış kurallarının pratikte
uygulanması zor olabilir, örneğin mekanlar cinsiyete göre ayrılmış uykuya izin vermiyorsa. Bu tür bir
durumda diğer farklılıklarda olduğu gibi şeffaf davranışlar gereklidir, bunun için de ebeveyn/veli ile
görüşülmeli ve onların rızası alınmalıdır.
Bizim davranış kurallarımız:
•

•
•

•
•

•

Etkinliklerde ve seyahatlerde koruma altındaki kişilere yeterli sayıda sorumluluk sahibi yetişkin
kişiler refakat etmelidir. Grup, farklı cinsiyetlerden oluşuyorsa, bunun refakat eden kişi
gruplarına da yansıtılması gerekir. Farklı cinsiyetli katılımcılar ile görüşüldükten sonra uygun ilgili
şahıslar bulunmalıdır.
Konaklamalarda çocuklar ve gençler cinsiyetlerine göre ayrılarak barındırılmalıdır ve refakat
eden kişilere de cinsiyetlere göre ayrılmış özel odalar tahsis edilmelidir.
Konaklamalarda yetişkin ve genç rehberlere, ayrı odalarda uyuma imkanları sunulmalıdır. Mekan
özellikleri sebebiyle istisnalar ise etkinlikten önce çözümlenmeli ve velinin ve etkinlik
sorumlusunun onayını gerektirir.
Çocukların ve gençlerin, ana ve gönüllü personelin özel konutlarında kalması yasaktır.
Yatak odası, banyo veya benzer mekanlarda ilgili şahsın reşit olmayan çocuk ile tek başına
bulunması yasaktır. İstisnalar, etkinlik yönetimi, rehber ekip veya yasal sorumlu ile öncesinde
ayrıntılı şekilde aydınlatılmalıdır.
Yatak odası, banyo veya benzer mekanlarda öngörülemeyen bireysel temaslar, ekipte
zamanında şeffaf hale getirilmelidir. Bunun yanında mekanlara her zaman dışarıdan
girilebilmelidir.
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8. Özel yaşamın korunması
Özel yaşam korunması gereken değerli bir husustur. Çocukların ve gençlerin yanı sıra şefkatli tam
zamanlı ve gönüllü çalışanların bireysel mahremiyetine saygı göstermek ve korumak için açık
davranış kurallarına ihtiyaç vardır.
Bizim davranış kurallarımız:
•
•
•

Korunan kişilerle, özellikle de ortak duş alma ile ortak vücut bakımına izin verilmez. Mayo ile
toplu duşlarda duş almak bunun dışındadır.
Soyunma odasında çocuklarla birlikte kıyafet değiştirilmeyecektir.
Reşit olmayan kişilerin odaları onların özel ve mahrem alanları olarak kabul edilmelidir.

Bu form ilgili kurumda koruma konsepti klasörü içerisinde orijinal belge olarak saklanacaktır.

______________________________
Soyadı, Adı

___________________
Doğum tarihi

__________________________________________________________________
Görev/Kurum

KJA Bonn’un yazılı davranış kurallarının (KJA Bonn’un kurumsal koruma konseptinin bir parçası)
bir kopyasını aldığımı onaylıyorum. KJA Bonn'un davranış kurallarını kabul ediyor ve imzalayarak
onaylıyorum.

Tarih: _______________________

Güncelleme Kasım 2020

İmza: _______________________

