


2021-2027 
döneminde 
€ 1,009 milyar 

özel bütçe ile
Yeni  Avrupa Dayanışma 

Programı 
270.000’den fazla 

gence fırsat
 sağlayacaktır.



Gençler, 
gönüllülük esasında veya kendi dayanışma projeleri ile toplumsal 
ve insani zorlukların üstesinden geleceklerdir. Programın amacı 
sadece daha kapsayıcı olmak değil, aynı zamanda daha yeşil ve 
daha dijital olmaktır. 
Program, gençlerin dünya çapında insani yardım alanında gönüllü 
olarak çalışmalarına da 
olanak sağlıyor.



KISACA



Avrupa Dayanışma Programı,
çeşitli alanlarda dayanışma 
faaliyetlerinde yer almak isteyen 
gençlere yönelik bir AB finansman 
programıdır. Bu faaliyetler, 
dezavantajlılara yardımdan insani 
yardıma kadar geniş bir yelpazeye 
sahiptir. AB genelinde ve ötesinde 
sağlık ve çevre eylemlerine de 
katkıda bulunmaktadır.

Program, 
gençlerin sadece topluma katkı 
sağlaması için değil, aynı zamanda 
paha biçilmez deneyimler 
kazanmaları ve yeni beceriler 
geliştirmeleri için de fırsatlar 
sunmaktadır. Program toplumsal 
zorlukları ele alan dayanışma 
faaliyetleri konusunda 18 ila 30 
yaşları arasındaki kişilere ve insani 
yardım faaliyetleri konusunda ise 
18 ila 35 yaşları arası kişilere açıktır. 
Bununla birlikte, programda, gençleri 
faaliyetlerine dahil etmek isteyen 

dayanışma sektöründe faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlar da
 ele alınmaktadır. 
Avrupa Dayanışma 
Programında, 
yer almak için, kuruluşların 
programın ilkelerine, amaçlarına 
ve gereksinimlerine uygun 
olarak yüksek kaliteli dayanışma 
faaliyetleri yürütebileceklerini 
onaylayan bir Kalite Sertifikası 
almaları gerekmektedir. Programı 
Avrupa Komisyonu ve Ulusal 
Ajanslar yönetip uygulamaktadır.



Programın 
yatay öncelikleri: 
kapsayıcı, 
yeşil ve dijital





Yeni Avrupa Dayanışma Programı, 
Avrupa Birliği’nin siyasi önceliklerini 
gözetmektedir. Bununla birlikte 
program, sivil toplum kurum ve 
kuruluşlarını gençleri desteklemeye 
yardımcı olacak projelere
dahil etmektedir.



Kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden program, gençlerin Avrupa 
Dayanışma Programının sağladığı fırsatlara eşit erişim sağlamasını 
hedeflemektedir.

Program, tüm proje ve faaliyetlerde yeşil uygulamaları benimsemenin 
yanı sıra katılımcılar ve kuruluşlar arasında çevresel açıdan sürdürülebilir 
ve sorumlu davranışları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı, dijital becerileri artırmak, dijital 
okuryazarlığı teşvik etmek ve dijital teknolojinin risklerini ve fırsatlarını 
anlamak için çalışan proje ve faaliyetleri destekleyerek dijital dönüşüme 
katkıda bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Avrupa Dayanışma Programı sivil katılımı ve gençlerin 
demokratik süreçlere katılımını desteklemektedir. Programın özünü 
gönüllülük teşkil etmekte olup, program toplumda aktif olmaları ve 
değişimin gerçek temsilcisi olmaları açısından gençleri konuya dahil 
edip, onları güçlendirmektedir.

Program, yıllık önceliklerin ele alınması açısından  esneklik sağlamaktadır. 
Bu sayede COVID-19 salgınının etkisi ve bunun sonucu ortaya çıkan 
özellikle sağlığın korunması ve desteklenmesi ve hastalık sonrası 
iyileşme süreci gibi konularda katkıda bulunmaktadır. Program, çeşitli 
sağlık sorunlarının ele alınmasına yönelik projeleri desteklemek için 
gönüllüleri harekete geçirebilmektedir.



2021-2027 
Avrupa Dayanışma Programı 
Hangi Faaliyetleri Destekliyor?



GÖNÜLLÜLÜK

İNSANİ YARDIM FAALİYETİ

Gönüllülük gençlere, toplumlara fayda sağlamak için dayanışma 
faaliyetlerinde uzmanlaşmış kuruluşların günlük çalışmalarına katkıda 
bulunma fırsatı sunar. Faaliyetler yurt dışında ya da katılımcının ikamet 
ettiği ülkede gerçekleştirilebilir. Bireysel gönüllülük 12 aya kadar 
sürebilirken, gönüllülük takımları genellikle 2 hafta ile 2 ay arasında 
sürmektedir.

AB Yardım Gönüllüleri programı temel alınarak, insani yardım 
operasyonlarını destekleyen gönüllülük faaliyetleri de ilk kez Avrupa 
Dayanışma Programı kapsamına dahil edilmiştir.  
Bu zincir, 18 ila 35 yaşları arasındaki gençlerin adil olmak, insanlık, 
bağımsızlık ve tarafsızlık temel ilkelerine dayanan acil yardım faaliyetlerine 
katılımlarına ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde yardım, kurtarma ve 
koruma sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu faaliyetlerle AB’nin insani 
yardım faaliyetlerinin gerçekleştiği güvenli üçüncü ülkelerdeki insani 
zorlukların üstesinden gelinmesine destek olunacaktır. 
İnsani yardım alanındaki gönüllüler, ihtiyaç sahibi insanlara etkin bir 
şekilde yardımcı olmak için gerekli beceri ve yetkinliklere sahip olmalarını 
sağlamak amacıyla eğitilecek ve hazırlanacaklardır. Gönüllüler ve sivil 
toplum kuruluşları, örneğin deneyimli antrenörler ve uzmanlardan 
alınacak tamamlayıcı desteğe güvenebileceklerdir.



DAYANIŞMA PROJELERİ

Dayanışma projeleri, 
toplumlarındaki temel zorlukları 
ele almak amacıyla bir grup genç 
tarafından kurulan ve yürütülen 
aşağıdan yukarıya doğru olan 
faaliyetlerdir. 
Bu nedenle, gönüllülük ve 
dayanışma faaliyetleri Avrupa 
Dayanışma Programının temelini 
oluşturmaktadır. 

Programa 
katılmak 

isteyen 
gençlerin

Avrupa Gençlik Portalı üzerinden
Avrupa Dayanışma Birliğine

kaydolmaları gerekmektedir.
Portal üzerinde gençler

 yayımlanmış fırsatları ararken, 
kuruluşlar ise 

kendi projeleri için 
potansiyel katılımcıları 

arayabilirler.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşüm doğrultusunda ve 
dönüşümün gençlerin öğrenme 
deneyimlerini desteklemesi  
amacıyla, Avrupa Dayanışma 
Programı, programa kayıt yaptıran 
tüm gençlere çevrimiçi eğitim 
sunmaktadır. Yeni çevrimiçi 
eğitim bölümüne Avrupa Gençlik 
Portalı üzerinden ulaşabilirsiniz. 
Portal, gençlerin motivasyonlarını 
keşfetmeleri, beceri ve bilgilerini 
geliştirmeleri ve programa katılım 
için hazırlanmalarına yönelik 
28 dilde hazırlanmış modülü 
bünyesinde barındırmaktadır.



Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Program hakkında daha fazla şey keşfetmek için
Avrupa Dayanışma Programı Portalına göz atın. 
Programı Avrupa Komisyonu 
Ulusal Ajanslar ve
Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı 
yönetir ve uygular.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

@ABBaskanligi 

www.ab.gov.tr

@ulusalajans

www.ua.gov.tr



AB 

PROGRAMI
AVRUPA 

PROGRAMI
ERASMUS + UFUK AVRUPA

YATIRIMAB
PROGRAMI

EYLEM PROGRAMI
AVRUPA UZAY

PROGRAMI
TEK PAZAR 
PROGRAMIPROGRAMI

GÜMRÜKLER VERGİLENDİRME



Avrupa Birliği Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. 2082 Cad. No:5 
06530 Çankaya / ANKARA
Telefon: +90 312 218 1300
E-Mail: abprogramlari@ab.gov.tr

*Avrupa Komisyonun Erasmus+ 2021-2027 belgesinden alınmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteği ile
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal’in
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmak zorunda değildir.

@ulusalajans

www.ua.gov.tr

@ABBaskanligi 

www.ab.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin


