DLRG Gençliği İlkesi
Bu ilke, ortak dernek kimliğinin tesis edilmesi ve güçlendirilmesi amacına hizmet
etmektedir ve derneğin her düzeyindeki tüm çalışanlar açısından bağlayıcıdır. Bu ilke
netlik ve şeffaflık sağlayacak, kararları kolaylaştıracak, motivasyonu artıracak ve
dernekle özdeşleşmeyi teşvik edecektir.
Almanya Cankurtaranlar Cemiyetinin gençlerini (bundan böyle DLRG olarak
anılacaktır), Almanya Cankurtaranlar Cemiyeti’nde yer alan ve yaşları 26’yı
geçmemiş olan tüm üyeler ve bu üyelerin seçtiği temsilciler teşkil etmektedir.
DLRG Geçliği olarak aynı zamanda genel derneğin de entegre bir unsuruyuz. Ayrıca
bağımsız bir cemiyet olarak, çocuk ve gençlik derneği vasfımızla kabul görüyoruz.
Kendi tüzüğümüz var, kendi meclislerimizi kendimiz seçiyoruz ve kendi finansman
kaynaklarımız hakkında kendi sorumluluğumuz dahilinde tasarrufta bulunuyoruz.
Dernek içinde, cemiyet bağlamında ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz işlerde,
kendimizi demokrasi, insancıllık, hoşgörü, dayanışma, çoğulculuk, kültürlerin
kaynaşması ve bütünsellik prensiplerine bağlı hissediyoruz.
Bu prensipler şu anlama geliyor: Tüm insanların bedensel ve zihinsel sağlıkları için
hareket ediyor, ayrıca dışlanmaya, ön yargılara ve hoşgörüsüzlüğe karşı faaliyette
bulunuyoruz. Her bireyin kendisini kapsamlı ve her bakımdan serbest olarak
geliştirebilmesi için angaje oluyoruz. Bu bağlamda gerekli olan önkoşulların
oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz.
Biz derneğimizi, yani DLRG Gençliğini, çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin
kendi kendilerini organize etmelerinin, bir biçimi olarak görüyoruz.
DLRG Gençliğinin en yüce ve eşit hedefleri şunlardır:
•

Hayat kurtarmak;

•

Genç insanların, kendi kendilerini belirleyen, özgüvenli ve sorumluluk sahibi
kişiliklere dönüşmelerinde, katkıda bulunmak;

•

Çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin menfaatlerini dernek dahilinde ve
haricinde aktif ve etkin bir şekilde temsil etmek;

•

Toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve bunların çözümüne aktif olarak katkı
sağlamak;

•

Çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin, kendi yaşamsal alanlarına eşit haklara
sahip olarak katılımlarını sağlamak.

Bu Hedeflere Varabilmek İçin
•

çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerle, insanları boğulmaktan koruyan tüm
önlemleri destekliyoruz;

•

sulak alanlardaki kurtarma faaliyetlerle ilgili tüm konuları ele alıyoruz;

•

kendi çalışmalarımızda ve genel cemiyetin çalışmalarında,
çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin menfaatlerine,
ihtiyaçlarına ve yaşama duygularına uygun olan ilkeleri ve
çalışma biçimlerini gerçekleştirmek istiyoruz;

•

kişilerin kendi boş zaman aktivitelerini kendileri düzenleyebilmeleri için,
önkoşulları oluşturuyoruz faaliyet esaslı ve yaratıcı gençlik eğitimi uyguluyoruz;

•

gençlik politikası, ekoloji, sağlık destekleri, toplum, kültür ve spor alanlarında fikir
üretiyor ve önerilerde bulunuyoruz;

•

yüzmeyi sportif etkinliklerimizin merkezine oturtuyoruz;

•

gençlik çalışmalarının güncel branş standartlarına uyuyor ve derneğin gençlik
çalışmalarını aynı anlayış dahilinde devam ettirme yükümlülüğünü üstleniyoruz;

•

çocukları, gençleri ve genç yetişkinleri, DLRG Genliği bünyesinde onursal görev
ve sorumluluklar üstlenmeleri konusunda motive ediyor ve yetiştiriyor, gerekli
önkoşulları oluşturuyoruz;

•

onursal angajmanla ilgili koşulları iyileştiriyor ve bu angajmanın toplum içinde
kabul görmesi için uğraşıyoruz;

•

kadrolu çalışanların görevlendirilmesini destekliyoruz;

•

kadrolu ve onursal çalışanlarımız, DLRG Gençliğinin tüm dernek kademelerinde
ve tüm dernek kademeleri arasında (eşit statülere sahip olarak) birlikte
çalışıyorlar;

•

kadrolu ve onursal çalışanlarımızın devamlı olarak hizmet içi eğitime tabi
tutulmasını güvence altına alıyoruz;

•

yerel etkinlikleri, bölgesel işbirliklerini ve bölgeler üstü ortaklaşa çalışmaları
destekliyoruz;

•

gençlik derneğimizin mevcut yapılarını geliştiriyoruz;

•

DLRG Gençliği ve genel cemiyet arasında, eşit haklara dayanan ortaklaşa
çalışmalar vazgeçilmezdir;

•

dernek içi günlük karar süreçlerinde şeffaflık sağlama yükümlülüğünü
üstleniyoruz;

•

kadınlarla erkeklerin, kızlarla oğlanların, mevcut kalıplardan bağımsız olarak ve
eşit haklara sahip bir biçimde, kendi gereksinimleri doğrultusunda angaje
olabilecekleri bir ortam oluşturuyoruz;

•

özürlü (engelli) çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin entegrasyonunu
destekliyoruz;

•

barışçıl iletişim kültürünü hayata döküyoruz;

•

ekolojik yaşamsal temellerimizin korunması için çaba gösteriyor ve eyleme dönük
çevresel çalışmalar geliştiriyoruz;

•

DLRG Gençliğinin tüm etkinliklerini, çevre dostu olması bağlamında ölçüp
iyileştiriyoruz;

•

çocukları, gençleri ve genç yetişkinleri, kendi sağlıkları açısından sorumluluk
sahibi bir şekilde davranmaları konusunda hassaslaştırıyor ve
vasıflandırıyoruz;

•

başka dernek, organizasyon ve hareketlerle işbirliği
arayışında bulunuyoruz.

