Davranış Kuralları
Bu belge Suna'nın Kızları adına iş yapan tüm yetişkinlerin çocuklarla doğrudan temas ettiği çalışma,
etkinlik ve buluşmalarda uymaları gereken davranış kurallarını ifade eder.
1)

Çocukları yetişkinlerle eşdeğerli, hak sahibi bireyler olarak görür; özel yaşamına, kimliğine,
kişiliğine saygı gösterir. Çocukların potansiyeline güvenir, özerkliğini korur. Bir çocuğun kendisi
için yapabileceği şeyleri onun yerine yapmaz.

2)

Çocukların haklarının yaşama geçmesinden kendisi de dahil tüm yetişkinlerin sorumlu olduğunu
bilir.

3)

Çocuklara kendilerinin, ailelerinin, parçası oldukları topluluğun hiçbir özelliği dolayısıyla ayrımcılık
yapmaz.

4)

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur. Çocuğun ve ailesinin kültürüne saygı gösterirken toplumsal
cinsiyet temelli ayrımcılık içeren kültürel yaklaşımların farkında olur, dönüştürmek için çalışır.

5)

Çocuklarla doğrudan iletişimde, cinsiyetçi hitaplar (kızım, oğlum, aslanım, prenses vb.) kullanmaz.

6)

Hem çocuklarla hem birlikte çalıştığı yetişkinlerle barışçıl ilişkiler kurar, şiddetin her türlüsünden
uzak durur.

7)

Çocukların bulunduğu ortamlarda sigara ve alkol tüketmez, konuşmalarında argo ifadeler
kullanmaz.

8)

Çocuğun samimi onayını almadan ve gerekmedikçe çocuklarla fiziksel temas kurmaz.

9)

Çocukların kolektif etkinin paydaşı olduğunu bilerek kararlara katılımını önemser. Yaşlarına ve
olgunluk düzeylerine uygun biçimde görüşlerini almak için düzenleme yapar. Çocukların
görüşlerini ciddiye alır.

10) Çocukların farklı fikirlerini ve itirazlarını duyar, sözel ya da fiziksel “hayır” yanıtlarını gözlemler ve
dikkate alır.
11) Tüm çalışmaları ve çalışmaların yapılacağı mekanı ilgili çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına
uygun biçimde ve mutlaka olası riskleri önleme niyetiyle planlar, düzenler.
12) Çocuklara ait görsel ya da sözel veri, bilgi ve üretimleri kaydetmeden veya kullanmadan önce,
hem çocuklardan hem yasal temsilcilerinden şeffaf biçimde bilgilendirme yaparak onay alır.
Kullanımdan sonra tüm bunları güvenli biçimde saklar ya da imha eder.
13) Doğrudan çocuklarla yapılan çalışmalarda; çocuklardan çalışmalara dair düzenli olarak geri
bildirim alır. Geri bildirim sürecini şeffaf ve bilgilendirici biçimde planlar.
14) Çocuk Güvenliği Politikası ile ilgili herhangi bir endişesi veya sorusu olduğunda Suna’nın Kızları
Çocuk Odak kişisine cocuk@sunaninkizlari.org adresinden ulaşır.
15) Suna’nın Kızları Projesine ait çalışmaların dışında da çocuklara yönelik zarar verici davranışlara
kayıtsız kalmaz.

