AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
GÖNÜLLÜYÜM NE YAPMALIYIM?
Neden Avrupa Gönüllü Hizmeti?
Eğitim kurumlarımız, içinde yaşadığımız toplum ve aile hayatımız gençlerimizi hayata
hazırlamakta yetersiz kalmaktadır. Küçük yaşlardan başlayarak bir sınav maratonunun içine
düşen çocuklarımız ve gençlerimiz geleceklerini yönlendirme konusunda yeterince bilgiye
sahip değiller. Üniversiteden mezun olup iş bulamayan pek çok gencimiz ise bunun en büyük
kanıtı. Bu çıkmazdan kurtulabilmek için gençlerimizin kendi kabuklarının dışına çıkarak kim
olduklarını keşfetmeleri ve seçeneklerini fark etmeleri gerekiyor. Peki, bunu nasıl yapacaklar?
Bu sorunun cevabı Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) olabilir.
Ulusal Ajansın sunduğu onlarca programdan birisi olan AGH ile 18-30 yaşları arasında
yüzlerce gencimiz mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, 1 yıla kadar Avrupa’da
diledikleri bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer alarak yabancı dillerini geliştirebilmekte,
yepyeni bir dil öğrenebilmekte kültürlerarası iletişim becerilerini artırabilmekte, hiç
tanımadığı yeni bir ortamda çalışabilme ve iletişim kurabilme stratejilerini öğrenebilmekte ve
bu sayede ülkeye döndüklerinde kazandıkları özgüvenle iş piyasasında seçeneklerini
çeşitlendirebilmektedirler.
Üstelik bütün bunlara hiçbir ücret ödemeden ulaşmaları mümkün. Gönüllülerin yeme, içme,
konaklama, vize, sigorta seyahat masrafları Komisyon tarafından belirlenmiş birim maliyet
ölçekleri çerçevesinde, Merkezimiz tarafından karşılanmaktadır. Hatta aylık cüz’i bir cep
harçlığı da verilmektedir.
Ne Yapmalıyım?
1. Kendime bir gönderen kuruluş bulmalıyım. Yani bir dernek, vakıf, belediye...Nasıl mı?
http://europa.eu/youth/evs_database adresine gir. Karşına bir arama motoru çıkacak.
“Country” bölümünde “Turkey” seçeneğini seç ve altta “submit query” bütonuna bas. 2007TR-65, 2007-TR-100 gibi numaraların olduğu bir sayfa geldi değil mi? Bu sayıların yer aldığı
sayfanın sağ tarafında bir de S,C ve H harfleri göreceksin. S harfi olanların hepsi sana
gönderen kuruluş olabilirler. Ama temasa geçmeden önce kuruluşun profilini iyice oku.
2. Bunu da hallettim. Şimdi http://europa.eu/youth/evs_database sitesine girip yanıma da
İngilizce bilen bir arkadaşı alıp projeleri incelemeliyim. Bu kez yine üstteki arama motorunda
“country” bölümüne gönüllü hizmet yapmak istediğim ülkeyi seçmeliyim (örneğin France).
Sonra yine “Submit Query” bütonuna bas. Bu sefer H, S ve C harflerinden H, harfinin olduğu
kuruluşlarla temasa geçmeli.
3. Çok güzel projeler buldum şimdi ne yapsam? Bulduğum en az 10 projenin çıktılarını alıp
gönderen kuruluşumun kapısına dayanmalı...
4. Bir şeyleri unuttum galiba!!! Evet ingilizce öz geçmişimi hazırlamalı ve neden Avrupa
Gönüllü hizmeti yapmak istediğimi, kişisel özelliklerimi, Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin bana
ne kazandıracağını anlatan bir sayfalık motivasyon mektubu yazmalıyım...

5. Gönderen kuruluşum benim adıma öz geçmişimi, motivasyon mektubumu, kuruluşları
hakkındaki bilgiyi ve benim için bir tavsiye mektubunu iliştirip ev sahibi kuruluşlara
başvuruda bulunacak....
6. Cevap geldi. Olumsuz, olumsuz, olumsuz veee nihayet bir projeden kabul aldım....
7. Şimdi hemen çantamı hazırlayıp yola mı çıkmalı? Hayıııııııııır. Aklımdaki bütün soruları ev
sahibi kuruluş ile görüşerek gidermeliyim...
8. Ayrıntılı Bilgi için:
agh@ua.gov.tr
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