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Generali’nin amacını toplumdaki en savunmasızları da kapsayacak şekilde genişletmek

The Human Safety Net:

İnsanlara yardım eden küresel bir insani hareket

The Human Safety Net Nedir?

Misyon

Korunmasız koşullarda yaşayan 

insanların potansiyelini ortaya 

çıkarmak, bölyece onlar ailelerinin 

ve toplumların yaşamlarını 

değiştirebilirler.

The Human Safety Net 2017 

yılında Generali tarafından 

kurulan bir Vakıf’tır.

Generali, çalışanlarını ve 

kaynaklarını(zaman, beceri, ağlar, 

varlıklar, ürünler) seferber ederek 

The Human Safety Net’in etkişini

arttırmaya çalışır.

The Human Safety Net supports 

küçük çocuklu aileleri ve iş 

amacıyla mülteci 

entegrasyonunu destekler.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 

ile özel sektörün güçlü yönlerini 

Avrupa, Asya ve Güney 

Amerika’da bir araya getirir.

Açık bir ağ olarak diğer şirket ve 

kuruluşlar ile çalışmaktan 

memnuniyet duyar.



23 47 30,777’den fazla

Aktif ülke sayısı Ortak 

sayısı

Yararlanan kişi 

sayısı

Küresel bir kareket
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for

Mülteciler, başarılı işletmeler kurma 

beceisine ve esnekliğine sahiptirler –

ancak özel desteğe ihtiyaçları vardır.

Müteci Start-Up programı, mültecilerin 

girişimciler olarak kendilerini ev sahibi 

ülkeye entegre etmelerine yardımcı oluyor.

5 ülkede 4 ortak4 ülkede ve 14 lokasyonda 9 ortak100’den fazla lokasyona sahip 18 ülkede 26 
STK ortaklığı

Yenidoğanlar içinMültesi Start-up’ları içinAileler için

Pramatüre ve asfiksi gibi doğum 
komplikasyonları bebeğin gelecekteki 
yaşamını etkileyebilir. Yenidoğanlar
programı özellikle savunmasız 
topluluklardaki bu bebekler ve ailelerinin 
bakım kalitesini iyileştirir ve onları 
destekler.

Aile programı, erken çocukluk 

gelişimine(EÇG)katkıda bulunarak onların 

gelecekleri için mümkün olan en güçlü 

temelleri atmaları için çocuklarının ilk altı 

yılında savunmasız koşullarda yaşayan 

ebeveynleri destekler.

‘Bu program bana çok 

yardımcı oldu. Daha 

önce bilmediğimiz 

çocuklarımıza nasıl 

bakacağımızı daha iyi 

anlıyoruz’

Ana Mariana, Endonezya

‘İyi veya kötü olan her şeyi 

yeni gelen genç bir girişimci 

olarak deneyimledim. Ama 

cesaretim hiç kırılmadı. 

Sadece ayağa kalktım ve işe 

geri döndüm.

Beslan, Almanya

3 Program
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The Human Safety Net Gönüllüler Takımı 2021 için
ilk küresel işe alımın başlatılması

Gazeteciler 

Gönüllü Takımı

Bağış Toplama 

Gönüllü Takımı

İç Gönüllü 

Takımı
Acenteler 

Gönüllü Takımı



The Human Safety Net Gönüllü Takımları
Organizasyonumuzu harekete geçirin ve etkiyi çoğaltın

Bu katılımı öne çıkarmak için, THSN’nin aktif olduğu 
ülekelerdeki çalışanlardan ve acentelerden oluşan bir iç 
topluluk oluşturuyoruz: The Human Safety Net Gönüllü 
Takımları

Gönüllüler takımları, STK’lar ile yanyana çalışarak 
yaşadığımız toplumdaki etkiyi arttırmak, küçük çocuklu 
aileleri desteklemek ve mültecileri iş hayatına entegre 
etmek için Türkiye’deki THSN çekirdek ekibini destekliyor.

Generali çalışanları ve acenteler THSN’ye 20.000 saatten 
fazla süre ile gönüllülük yaptılar.

Yerel 
düzeyde 
iletişimi 

arttırmak



● Çeşitli departmanlardan, deneyimlerden 

ve bölgelerden çalışan ve acente 

gönüllülerini entegre eden ulusal olarak 

yapılandırılmış bir ekip

● Her ekip üyesi bir yıl için seçilir. İşe alım, 

her yıl 4. çeyrekte gerçekleşir.

● Gönüllüler Takımı, bir yıl boyunca 

ülkelerindeki THSN faaliyetlerini yürütecek 

ve çalışanlar ile etkileşime geçecek.

internal

● Her takım THSN çekirdek ekibinden yıl 

boyunca görevler alır. Takımın misyonu, 

topluluğa olan bağlılığımızı yerine 

getirebilmemizi ve bu hareketi her yıl 

büyütmemizi için tanımlanmıştır.

● Her ekip hedeflerine ulaşmak ve 

görevlerini tamamlamak için planlar 

önermek ve bu planları oluşturmakta 

birlikte çalışırlar. Bunu yapmak için de 

THSN ülke çekirdek ekibi ile yakın 

çalışılır.(THSN Başkanı, Program 

yöneticisi, gönüllülük koordinatörü ve 

iletişimcisi)

● Kuruluş içerisinde tanınırlar ve katılımları ve 

katkıları ile birlikte değer kazanırlar. Tüm 

çalışanlar ve acenteler için referans ve ilk 

temas noktasıdırlar.

● Her bir gönüllü, tüm ekipleri küresel olarak 

gruplandıran Global Gönüllülerin ekiplerinin bir 

parçasıdır. Bazı özel eğitim ve koçluklardan 

faydalanabilecekler ve diğer ülkelerden 

takımlarla değişim yapabilecekler.

● Gerektiğinde dahil olarak Yeteneklerimiz için 

uzman danışmanlar olarak hareket edecek, 

böylece yeni Sürdürülebilir Liderlik Gelişim 

Programı başarısını kolaylaştırabilecekler.

Gönüllüler Takımları

Gönüllüler takımı nedir? Misyonu nedir?
Takımlar için fırsatlar 

nelerdir?



THSN Gönüllüler 

Takımlarını Keşfedin



GAZETECİ TAKIMI

İçerik oluşturucuları

THSN’nin ülkenizdeki resmi gazeteci ekibisiniz ve ülke 

faaliyetlerinin görsel ve yazılı içerikleri için hikaye 

anlatımını oluşturursunuz. (gönüllü aktiviteleri, yararlanan 

kişilerin hikayeleri, STK sunumu, iç kaynak yaratma 

aktiviteleri,…)

Ülkenizdeki faaliyetlerin planlarını yakından takip eder ve 

fotoğraflar, videolar ve röportajlar aracılığıyla bir hikaye 

yakalamak ve anlatmak için tüm önemli THSN 

etkinliklerinde(iç veya dış etkinlikler) takımdan birinin 

bulunmasını sağlarsınız.

İç gönüllüler ekiplerini içerik ve görseller oluşturmaları için 

desteklersiniz, böylece farkındalık yaratabilirler ve 

THSN’yi iş arkadaşlarınız için görünür ve canlı tutabilirler.

Etkinlik örnekleri:

● Olayları yayınlayan 

gazeteci olun

● STK’laın hikayelerini 

anlatın ve gönüllülük 

faaliyetleri hakkında 

rapor verin

● Faydalanan kişilerin 

hikayelerini anlatın

● Fotoğraf çekin, metin 

yazın, gönüllü 

playformlarında veya 

ülke iletişim kanallarında 

yayınlanacak kısa 

videolar üretin(iç iletişim, 

SM, dış iletişim)



İÇ GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Türkiye’nin görünürlük arttırıcıları

THSN’yi canlı tutmak için fikirler veya etkinlikler yaratırsınız. 

Çalışanların veya acentelerin günlük yaşamlarında THSN’yi

görünür hale getirmek için bir plan önerir ve uygularsınız.

Bağlantı kurmak ve topluluk için olumlu etkiyi ve başarıları 

görselleştirmede kullanılan çeşitli iletişim araçlarındaki(e-

posta, ofis vb) mesajları ve videoları düzenli olarak 

güncellersiniz.

Bilgileri yeniden paylaşarak çalışanların THSN 

faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlarsınız.

Ayrıca gazeteci ve bağış toplama takımları ile bağlantılı 

çalışırsınız.

Etkinlik Örnekleri:

● THSN ile ilgili aylık haber 

bültenlerini kontrol edin

● STK personelleri ile birlikte 

konferanslar/webinarlar

düzenleyin

● Bir yararlanıcının 

hikayesini dijital olarak veya 

şahsen anlatmaya teşvik 

edin

● THSN için bir toplantı odası 

ayırmak, gönüllüler ekibine 

bir kermes kurararak para 

toplama önerisinde 

bulunmak

● Çocuklar için kitap toplama 

gibi şirket içi gönüllülük 

faaliyetleri önermek, bir 

THSN koşucu takımı 

oluşturmak



Bağış arayanlar

Yıllık hedefe ulaşmak için yıllık kaynak yaratma 

planını önerir ve bunu koordine edersiniz.

Her türlü bağış toplama faaliyetini koordine 

eder ve etkinleştirirsiniz: dijital veya fiziksel

Fikirlerinizi sunmak ve destek almak için birçok 

paydaşla(pazarlama, IK vs) etkileşime 

girersiniz.

BAĞIŞ TOPLAMA TAKIMI

Etkinlik Örnekleri:

● Çalışanlardan para toplamak 

için tüm girişimleri 

desteklemek(kermes, dijital 

engeller, yiyecek satışı vs)

● Maraton gibi sponsorluk 

faaliyetleri veya çalışanların 

kendi maaşından destek 

vermesi gibi kamuya açık 

bağışlar için kaynak yaratmak

● Yıllık Küresel Gönüllülük 

Yarışmasını desteklemek, 

acente gönüllüleri takımları ile 

birlikte koordinasyon içinde 

çalışarak müterilerden bağış 

yaratmak



ACENTELER TAKIMI

Müşterileri harekete geçirici

Satış Ağları(acenteler, aracılar vs) için tüm THSN 

etkinliklerini tanımlayan ve hayata geçiren THNS ekibisiniz.

Üyeler ile yıllık hedeflere göre plan hazırlarsınız: 

Müşterilerimizi bağış toplama faaliyetleri ile THSN’ye dahil 

etmek.

Ana irtibat kişisi olarak hareket edersiniz ve THSN’yi

çalışma arkadaşlarınız önünde temsil edersiniz. Ulusal ve 

bölgesel toplantılarda icraatarı sunarsınız çalışma 

arkadaşlarınızı THSN’ye dahil edersiniz.

Ülkeniz için bir acente ağı kurar ve etkinleştirirsiniz.

Etkinlik önerileri:

● Ülke çapında 

oyuncak veya kitap 

toplama

● Müşteriler ile 

birlikte bağış 

toplama 

kampanyaları

● Bağış yapmaya 

imkan sağlayan 

uyarlanmış ürün 

teklifleri



THSN Gönüllüler Takımlarındaki Rolüm

internal

• Bir gönüllü takımının aktif bir üyesi olmak için istekliyim

• Ocak-Aralık 2021 için bir yıllık bir sürede çalışmayı kabul ediyorum

• The Human Safety Net’teki bu kişisel işi normal iş süreçlerime ek olarak kabul 

ediyorum

• Bu görevin ülkemdeki The Human Safety Net içinde aldığım bir sorumluluk olduğunu 

anlıyorum ve buna kişisel olarak katkıda bulunmaya hazırım

Benim yükümlülüğüm ne olacak?



THSN Gönüllüler Takımlarındaki Rolüm 

internal

• Bir uluslararası gönüllüler topluluğunun parçası olacak ve 500’e yakın gönüllüden oluşan 

resmi bir global topluluğa katılacaksınız.

• Ülkenizdeki gönüllülük hareketini yürütme ve bunun topluluklar için nasıl daha fazla etki 

yaratabileceğini keşfetme fırsatına sahip olacaksınız.

• Becerilerinize ve yeteneklerinize değer katmanın yeni yollarını keşfedecek, STK’lar ile 

yakından çalışacak ve insanlara yardım eden bir ağ oluşturarak sahip olabileceğiniz olumlu 

etkiyi keşfetmek için yararlanıcılar ile bağlantı kuracaksınız.

• En savunmasız olanlarla ilgilenerek Reditude’un görünür bir gönüllüsü olacaksınız.

Neden Gönüllü olmalıyım?



Nasıl katılabilirim?

Takımlardan birine katılmak için işe alım sayfasına 
bağlanın

https://www.thehumansafetynet.org/amb

assadorsteam2021/ambassador-turkey

Seçimler Kasım ayının ilk yarısında Ülke İK ve THSN çekirdek ekipleri tarafından yapılacak

Başvuru için 
son gün:

30 Ekim



Teşekkürler


