
ምስለ መረጃ ፦ የበጎ ፈቃደኞች አስተዳደር በኢትዮጵያ
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በኢትዮጲያ 
ያሉ የሲቪል 

ማኅበረሰብ 
ድርጅቶች ብዙ በጎ 

ፈቃደኞችን ይመለምላሉ 
ስለዚህ የድርጅትዎ የጥቃት 
ጥበቃ እርምጃዎች በእነሱ 

ላይ ተፈፃሚ መሆናቸውን 
ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። 



ከበጎ ፈቃደኞች ጋር መስራት ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ተጋላጭነት 
በሚከተሉት ላይ  ሊፈጥር ይችላል ፦

ለምሳሌ: በጎ ፈቃደኞች ፖሊሲዎቹን ፣ እንዴት ሪፖርት እንደሚያደርጉ ፣ ለማን ሪፖርት 
እንደሚያደርጉ ወይም ቅሬታ ማቅረብ እንደሚችሉ ላያውቁ ይችላሉ።

በጎ ፈቃደኞች  ምን ዓይነት የስነምግባር ደንብ ባህሪ ከእነሱ እንደሚጠበቅ እንዲሁም የስነምግባር ደንቡን ማክበራቸው 
ለምን እንደሚጠቅም ላይገነዘቡ   ይችላሉ ፣ 

ለምሳሌ: በጎ ፈቃደኞች ጥቃት አድራሽ ባህሪ እና እሴቶች የሚገኙባቸው የሥራ አካባቢዎች 
እንዲኖሩ  አስተዋፅኦ ሊያደርጉ ይችላሉ

በጎ ፈቃደኞች አንድ ክስተት ወይም ቅሬታ ሪፖርት ካደረጉ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ውስጥ (ብዙውን ጊዜ 
በጣም የሚፈለጉትን) እድላቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ ሊያሳስባቸው ይችላል።

ከማህበረሰቡ ጋር  ሲነጻጸር በጎ ፈቃደኞች ስልጣን ሊኖራቸው እና ያም  ወደ ትንኮሳ ወይም ወሲባዊ ጥያቄዎች 
ሊመራቸው ይችላል።

በጎ ፈቃደኛው 
(ዎች) እራሳቸው

ሌሎች በጎ 
ፈቃደኞች ፣ ሠራተኞች 
እና ተወካዮች

የሲቪል 
ማኅበረሰቡ 
በሚሠራበት 
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በኢትዮጵያ የበጎ ፈቃደኞች አስተዳደር ማጠቃለያ

ደህንነቱ የተጠበቀ 
ምልመላ እና 
ምርመራ

ግንኙነቱን 
ማቋረጥ

ክትትል እና 
ድጋፍ

• በስራ ዝርዝራቸው እና ማስታወቂያ ላይ ለጥቃት ጥበቃ ሊኖራቸው የሚገባውን ትኩረት የያዘ መግለጫ
• የተለያዩ የማስታወቂያ ስትራቴጂ
• በበጎ ፈቃደኞች መካከል ሚዛኑን የጠበቀ ብዝሃዊነትን ያስፍኑ
• በተቻለ መጠን ለሁሉም ፈቃደኛ ሠራተኞች ቃለ መጠይቅ ያድርጉ
• በተቻለ መጠን ለሁሉም ፈቃደኛ ሠራተኞች ምስክሮችን ይሰብስቡ
• የስነምግባር ደንቦችን እና የሚጠበቁትን ያብራሩ

• የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን መረጃ እንዳያገኙ ያግዱ 
• ምስጢራዊነትን ለመጠበቅ ቁርጠኝነትን ያረጋግጡ
• የመውጫ ቃለ መጠይቅ ያካሂዱ
• በማህበረሰቡ ውስጥ ሚናው እንዳበቃ ግልፅ ያድርጉ
• ጥበቃን በተመለከተ ስለ ተዛማጅ ሂደቶች ምክር   ይጠይቁ

• ሊረዱት በሚችል ቅርጸት ፣ ተገቢ ቋንቋ እና ከአካባቢያዊ ምሳሌዎች ጋር መረጃ መጋራት
• የፖሊሲዎች እና የአሠራር ሂደቶች ላይ የአሠራር መመሪያ / ሥልጠና ፣ የስነምግባር ደንብን ጨምሮ ይስጡ
• የስነምግባር ሂደቶችን ያብራሩ
• ድጋፍ እና ምክር ይስጡ
• በፈቃደኝነት ሥራቸው ላይ ከባሕር ጠለል ጋር በተያያዙ ተግዳሮቶች እና ትምህርቶች ላይ ውይይት ያድርጉ


