DLRG Gençliği İlkesi
Bu ilke ortak birlik kimliğinin oluşumu ve güçlendirilmesini sağlamaktadır. Birliğin her
düzeyindeki tüm çalışanlar açısından bağlayıcıdır. Bu ilke, netlik ve şeffaflık
sağlayacak, karar vermeyi kolaylaştıracak motivasyonu teşvik edecek ve dernekle
özdeşleşmeyi artıracaktır.
Alman Cankurtaranlar Derneği Gençliği (aşağıda DLRG Gençliği olarak anılacaktır),
yaşları 26'yı geçmeyen tüm üyeler ve bu üyeler tarafından seçilen temsilciler dahil
olmak üzere Alman Cankurtaranlar Derneği'nin tüm üyelerini oluşturmaktadır.
DLRG Gençliği olarak aynı zamanda çatı örgütüne uyum sağlayan bir unsuru
oluşturup ayrıca bağımsız şekilde kamu tarafından kabul gören çocuk ve gençlik
derneği olarak hizmet veriyoruz. Kendi düzenimize sahip olup bağımsız şekilde kendi
meclislerimizi seçiyoruz ve kendi finansman kaynaklarımız konusunda
sorumluluğumuz altında karar veriyoruz.
Derneğe, topluma özgü ve uluslararası alandaki çalışmalarımızda kendimizi
demokrasi, insanlık, dayanışma, çoğulculuk, kültürler arası kaynaşma, bütünsellik ve
karşılıklı saygı ilkeleri hususlarında sorumlu hissediyoruz. Ayrıca çocuk ve insan
haklarına saygı duyuyoruz.
Bu ilkeler, bizlerin tüm insanların bedensel ve ruhsal sağlıkları adına faaliyet
göstermesi ve de ötekileştirmeye, hoşgörüsüzlüğe, dışlamalara karşı olup ayrıca da
şiddet, seksüel sömürü ve sınırları ihlal eden davranışlara karşı etkin faaliyet
göstereceğimiz anlamına gelmektedir.
Her bir bireyin, kapsamlı şekilde ve her bakımdan serbestçe gelişimini sağlamak için
angaje oluyoruz. Bu kapsamda gerekli olan tüm önkoşulların oluşmasını sağlıyoruz.
DLRG Gençliği olan derneğimizi çocukların, gençlerin ve genç erişkinlerin kendi
örgütlenme biçimi olarak görüyoruz.
DLRG Gençliği'nin en yüce ve eşit haklara sahip hedefleri şunlardır:
 Hayat kurtarmak;
 Kendilerinin belirlediği şekilde, bilinçli ve sorumlu kişilikler olabilmeleri için genç
insanların gelişimine katkıda bulunmak;
 Çocukların, gençlerin ve genç erişkinlerin çıkarlarını aktif ve etkin şekilde dernek
içinde ve dışında temsil etmek;
 Toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve bunların çözümü için aktif olarak katkıda
bulunmak;
 Çocukların, gençlerin ve genç erişkinlerin kendi yaşam dünyalarında eşit haklara
sahip olarak katılımlarını sağlamak;
Bu hedefleri yerine getirebilmek için:
 Çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerle, insanları boğulmaktan koruyan tüm
önlemleri alıyoruz;
 Sulak alanlardaki acil kurtarma faaliyetlerle ilgili tüm konuları ele alıyoruz;
 Kendi çalışmalarımızda ve cemiyetin genel çalışmalarında, çocukların, gençlerin
ve genç erişkinlerin çıkarları, ihtiyaçları ve yaşama duyguları doğrultusundaki
prensipleri ve çalışma biçimlerini gerçekleştirmek istiyoruz;
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Şahsi boş zaman aktivitelerini kendilerinin organize edebilmesi için önkoşulları
oluşturuyoruz;
 Eyleme yönelik, önleyici ve yaratıcılık adına çocuklar ve gençler için eğitim
programları uyguluyoruz;




























Gençlik politikasına özgü, ekolojik, sağlık destekli, toplumsal, kültürel ve sporla ilgili
alanlarda destek veriyor ve önerilerde bulunuyoruz;
Yüzmeyi sportif etkinliklerimizin merkezine yerleştiriyoruz;
Gençlik çalışmalarının mevcut olan mesleki standartlarına yöneliyor ve derneğe
özgü gençlik çalışmalarını kavramsal ve pratik uygulamalara eşdeğer şekilde
ilerletmek adına taahhüt ediyoruz;
Çocukları, gençleri ve genç erişkinleri, DLRG gençliği bünyesinde gönüllü şekilde
görev almaları ve sorumluluklar üstlenmeleri konusunda motive ediyor, yetiştiriyor
ve bunun için gerekli olan önkoşulları oluşturuyoruz;
Gönüllü olarak çalışma ile ilgili koşulları daha iyi hale getiriyor ve bu gönüllü
çalışmanın toplum tarafından kabul görmesi için uğraş veriyoruz;
Kadrolu olarak çalışanların yaptıkları çalışmalara destek veriyoruz;
Kadrolu ve gönüllü olarak çalışanlarımız, DLRG Gençliğinin tüm dernek
kademelerinde ve tüm dernek kademeleri arasında ortaklaşa ve eşit statülere
sahip olmak kaydıyla birlikte çalışıyorlar;
Kadrolu ve gönüllü olarak çalışanlarımızın devamlı şekilde hizmetiçi eğitime tabi
tutulmasını güvence altına alıyoruz;
Yerel etkinliklere, bölgesel işbirliklerine ve bölgeler üstü ortaklaşa çalışmalara
destek veriyoruz;
Gençlik derneğimizin mevcut yapılarını geliştiriyoruz;
DLRG Gençliği ve esas birlik arasındaki ortaklığa özgü ve eşit haklara dayanan
işbirliği vazgeçilmez unsuru teşkil etmektedir;
Dernek içinde yer alan günlük yaşamdaki karar alma süreçlerinde şeffaflık
sağlanmasına ilişkin yükümlülüğü üstleniyoruz;
Kadınlarla erkeklerin, genç kızlarla genç erkeklerin, mevcut olan rol atamalarından
bağımsız olarak eşit haklara sahip bir biçimde kendi gereksinimleri doğrultusunda
angaje olabilecekleri bir ortam oluşturuyoruz;
Müştereken mutabakata varılan (davranış) kurallarına ve bireysel yaşam sınırlarına
saygı duyuyoruz;
Çocukları, gençleri ve genç erişkinleri, kendi sağlıkları ve şahsi sınırları ile diğer
şahıslar açısından sorumluluk sahibi olacak şekilde davranmaları konusunda
duyarlı hale gelmelerini sağlıyor ve güçlendiriyoruz;
Çocukların, gençlerin ve genç erişkinlerin entegre edilmesine destek veriyoruz;
Barışçıl anlayışı destekleyen bir kültürü yaşatıyoruz;
Ekolojik yaşamsal temellerimizin korunması için çaba gösteriyor ve eyleme dönük
çevresel çalışmalar geliştiriyoruz;
Çevreyi korumaya uygunluk açısından DLRG Gençliği'nin tüm faaliyetlerini
değerlendiriyor ve daha iyi hale getiriyoruz;
Diğer dernekler, organizasyonlar ve girişimlerle işbirliği arayışında bulunuyoruz.

Bu ilke, 18. Federal Gençlik Organizasyon Toplantısı'nda 07. Mayıs 2016 tarihinde
karara bağlanmıştır.
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