Sevgili Anne ve Babalar,
“ROCK YOUR LIFE!” Programı`nın amacı, genç öğrencilere bir üst seviyedeki diplomayı
alma hedeflerinde ya da kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun meslek
eğitimlerinde eşlik etmektir.
Üniversite öğrencileri, özel bir eğitimden geçerek, daha genç öğrencilere onların
hayallerine, amaçlarına ve başarılı oldukları alanlara dair yaşam koçluğu sunmak
amacıyla 2 yıldan fazla bir süre boyunca tek tek eşlik ederler. Bunun dışında, üniversite
öğrencileri, genç öğrencilere ilerdeki eğitim seçenekleri ve iş yaşamına hazırlık (meslek
seçimi, iş arama ve iş başvurusu) hakkında yardım ve destek sağlamaktadırlar. Genç
öğrencilere bu anlamda ücretsiz bir eğitim de sunmaktayız: Üç günlük seminerlerde genç
öğrenciler, onlara rehber olan üniversite öğrencileriyle beraber yetenek keşfi ve doğru
meslek seçimi ve kendine bir dönüm noktası planı oluşturma hakkında bilgi edinir.
Böylelikle, genç öğrencinin kendi yaşamını yürütürken sorumluluk alması gibi kişisel,
yeteneksel ve sosyal yeterlilikleri teşvik edilmiş olunur.
Bize güvenip çocuğunuzu programımıza kaydettirmenizden mutluluk duyuyoruz. Güvenin
kendiliğinden oluşmadığının farkındayız. Bu anlamda, “ROCK YOUR LIFE!”ı karşılıklı
sorumluluğa dayalı olan şeffaf ve açık bir organizasyon olarak görüyoruz.
Ekteki belgenin tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Bu, çocuğunuzun “ROCK YOUR
LIFE!”a katılması için gereken resmi kabul belgesidir. İlerleyen bölümlerde birer birer olan
öğeleri kısaca özetleyeceğiz.
0. “ROCK YOUR LIFE!” Programına Katılma Beyanı
Bu bölümde, sizden çocuğunuzla ve çocuğunuzun iletişim bilgileriyle ilgili tüm bilgileri bize
iletmenizi rica ediyoruz. Bu bilgilere programın yürütülmesi için ihtiyaç duymaktayız. Bunu
yaparken, tercihinize bağlı olarak, geçmişinizle ilgili daha fazla bilgiyi bize bildirme
şansınız da bulunmaktadır. Bu kişisel bilgileri, yalnızca kendi bünyemizdeki
değerlendirmeler için kullanacağız.
I. Biz kimiz? Ne yaparız?
“ROCK YOUR LIFE!” – Sizler için bir tanıtım.
Bu bölümde, “ROCK YOUR LIFE!”ın içeriği sizin için detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Sizin
için önemli olan noktalar:
!
!
!
!

Rehber (üniversite öğrencisi), bu iş için özel bir eğitim almış olup, ROCK YOUR LIFE!
Derneği`ne yaşadığı şehirden bir sabıka kaydı teslim etmiştir. Rehber gönüllü olarak
çalışmaktadır; yani para almamaktadır.
Rehberliğin içeriğiyse, eğitim seçenekleri ve iş yaşamına hazırlık (meslek seçimi, iş
arama ve iş başvurusu) hakkında yardım ve destek sağlamaktır.
Buna ek olarak, genç öğrenci, rehberiyle beraber yetenek keşfi ve doğru meslek
seçimi hakkında yardımcı olan üç günlük seminerleri ziyaret eder.
Genç öğrenci ve öğreci rehberi birebir ve kişisel olan rehberlik görüşmeleri yaparlar.

!
!

Mekanı, süreyi ve bu görüşmelerin sayısını genç öğrenci ve öğrenci rehberi kendi
aralarında belirlerler (yaklaşık olarak, 1 - 2 haftada bir buluşulur).
Okul sonrasi destek, “ROCK YOUR LIFE!” programına dahil değildir ya da kısmen
dahildir.

II. “ROCK YOUR LIFE!” Programına Katılma Beyanı
Bu kısımda, çocuğunuzun ROCK YOUR LIFE! programına katılacağını ve yukarıda
belirtilen koşulları anlayıp rıza gösterdiğinizi beyan edersiniz.
III. Kişisel Bilgilerin Kullanımı için Onay
Bu bölüm, çocuğunuzun kelime, resim veya ses kaydını alıp, hayır amacıyla kullanmamıza
izninizin olup olmamasıyla ilgilidir. Devamında, sizi kararınızı değiştirme hakkıyla ilgili
bilgilendireceğiz.
IV. Veri Koruma Bilgisi
Bu bölümde, sizi kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında bilgilendireceğiz. Şu
sorulara cevap veriyor olacağız:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hangi kişisel bilgilerinizi saklıyor ve kullanıyoruz?
Nasıl ve hangi amaçla bu bilgileri kullanıyoruz?
Kişisel bilgilerinizi kimlere veriyoruz?
Bilgileriniz ne kadar güvende?
Bilgilerinizi nerede saklıyoruz?
Hangi tür karar değiştirme haklarına sahipsiniz?

Yalnızca ROCK YOUR LIFE programının yürütülmesi için gerekli olan bilgilerinizin
kullanılacağını hatırlatmak isteriz. Kararınızı değiştirme hakkınızı kullanmanız
durumunda, çocuğunuzun programa katılmaya devam etmesi mümkün olmayacaktır.
V. Anlaşma
Belgeyi imzalayarak, yukarıdaki II – III - IV sayılı maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.
Çocuğunuza okul mezuniyetine kadar olan yolda eşlik edebilmekten mutluluk duyuyoruz.
Saygılarımızla,
ROCK YOUR LIFE!

