ДЕКЛАРАЦИЯ
„Подарете книга“ е регистрирана като администратор на лични данни към Комисията за защита
на личните данни във връзка с посещенията на домове за деца. Личните данни на
доброволците са необходими, за да се гарантира сигурността на децата.
Долуподписаният доброволец ____________________________________________________,
ЕГН _______________, с aдрес____________________________________________________,
тел. за връзка: ___________________________________
в качеството си на доброволец, декларирам, че при посещенията при деца, лишени от
родителски грижи, организирани от Фондация „Подарете книга”, съм съгласен да:
1. Изпълнявам добросъвестно възложените ми задачи във връзка с полагането на
доброволния труд;
2. Работя в разбирателство с останалите доброволци и представители на Фондация
„Подарете книга“;
3. Бъда лоялен към Фондация „Подарете книга“ и нейните представители, като пазя
доброто им име, не злоупотребявам с доверието им и не разпространява поверителни
за тях сведения;
4. Не предприемам самостоятелни действия във връзка с подаване на сигнали за
нарушени права на деца от инситутция без изричното съгласие на представител на
Фондацията;
5. Не се представям за доброволец на Фондацията в случаите, когато предприемам
самостоятелни действия без предварително да съм ги съгласувал с представител на
Фондацията и без да съм получил неговото изрично съгласие;
6. Не извеждам децата от домовете без изричното съгласие от страна на някой от
представителите на институцията, управляваща дома;
7. Предоставя всички документи, необходими за издаване на разрешение за достъп до
дома;
8. Участвам в обучителни програми, когато това се изисква;
9. Изпълнявам в срок възложените ми задачи;
10. Опазвам имуществото, с което съм в досег във връзка с полагането на доброволния
труд;
11. .Не приемам или търся от свое име или от името на други лица финансова изгода при
полагането на доброволен труд;
12. Спазвам правата на човека и законите на страната;
13. Информирам представител на Фондация “Подарете книга” за инциденти, за
наблюдавани проблеми, индикации за насилие върху детето, здравето им или
особености в поведението на детето;
14. Информирам за всички рискове за децата, породени от околната среда или конкретни
дейности с децата;
15. Уведомявам при невъзможност да изпълня поет ангажимент;
16. Спазвам стриктно правилата на дома за деца, в който извършвам доброволен труд;
17. Не предприемам действия с децата извън договорената доброволческа дейност;
18. Уведомявам някой от представителите на Фондация „Подарете книга“ при възникнали
проблеми и пречки.

(При липса на друг пряк контакт можете да се свържете с представител на Фондация
„Подарете книга“ на e-mail: pk@podaretekniga.org или на тел. 0885 544 435

19. Спазвам Етичния кодекс на доброволеца:

- Да опазвам здравето, живота и достойнството на децата;

- Да спазвам и защитавам детските права, да уважавам личността на
детето и неговото семейство;

- Да предпазвам детето от всички вредни и неморални влияния;

- Да поощрявам позитивно поведение, изслушвам, успокоявам децата и да
проявявам разбиране;

- Да общувам с персонала на дома, в който съм доброволец, и
представителите на Фондация „Подарете книга“, и да предоставям
информация, научена от детето, ако тя касае нарушаване на детските
права, отношения в групата или друга, която е важна за развитието на
детето и неговото поведение;

- Да не коментирам пред децата произхода им, близките им, поведението им,
по начин който накърнява достойнството на детето и наранява чувствата
му;

- Да не разкривам конфиденциална информация за децата и домът, в който
живеят те;

- Да не прокламирам пред децата и персонала партийни, расови, религиозни и
др. възгледи;

- Да не давам изявления и интервюта пред медиите от името на дома, в
който
доброволства, и Фондация „Подарете книга“ без изричното разрешение на
някой от представителите им;

- Да не търся от свое име, от името на децата, персонала или от името на
Фондация “Подарете книга“ финансова изгода;

- Да не използвам по неправомерен начин името, дейностите или
собствеността на Фондация „Подарете книга“;

- Да поддържам добри отношения с цялата група деца, персонала на
домовете за деца и останалите доброволци;

- Да полагам усилия за спазване на поетите ангажименти към децата.

място: __________________
дата: ___________________
име: _______________________________

подпис: ____________________

