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Gençler ve Gençlik Politikalarından 
Eylem 5.1

GENÇLER, GENÇLİK 
İÇİN BULUŞUYOR!

Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar

AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
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Bu broşür Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır.  Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.Bu broşür Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır.  Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

Gençlerin aktif vatandaşlıklarını ve özel olarak Avrupa ortak vatandaşlık bilincini teşvik etmeyi,
Avrupa Birliği’ne sosyal uyumu güçlendirmeyi ve gençler arasındaki hoşgörüyü geliştirmeyi
hedefleyen Gençlik Programı’nın bir alt eylemi olan Eylem 5.1 - Gençler ve Gençlik 
Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve 
gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında iş birliğini, seminerleri ve diyalog faaliyetlerini 
desteklemektedir     

Program, Ulusal Gençlik Toplantısı ve Ulus Ötesi Gençlik Semineri olarak adlandırılan 
iki temel başlık üzerinde kurgulanmaktadır. Ulusal Gençlik Toplantısı için yurt dışından 
ortaklara ihtiyaç yoktur. Ancak, çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı ve seminerler için 
yurt dışından ortağa ihtiyaç vardır. 

Program Neyi Hedefliyor?

• Gerek eğitim, gerekse sosyal, fiziksel, coğrafi, psikolojik ve ekonomik açılardan belli 
  dezavantajları  olan gençlere öncelik vermeyi, 
• Gençlerin ekonomik olarak bağımsız hale getirilmesi, gençlerin topluma aktif katılımı, 
  gençlere yönelik sosyal konular hakkında fikir üretmek ve fikir alışverişinde bulunmak
  için bir araya gelinmesini,
• İyi uygulamaların ve fikirlerin değişimini sağlamak ve tavsiyelerde bulunmak üzere gençler 
  ile politika yapıcıları buluşturmayı,
• Gerek ulusal, gerekse uluslararası çapta bilgi paylaşımını hedefliyor.

Nasıl Başvurulur?
Başvuru ve detaylı bilgi için www.ua.gov.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Eylem 5.1
Gençler ve Gençlik Politikalarından 

Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar

GENÇLER, GENÇLİK 
İÇİN BULUŞUYOR!

Kimler Yararlanabilir?
15-30 yaş arasındaki gençler, gençlik alanında görev yapmakta olan politika 
yapıcılar/uzmanlar, yaşlarına ve coğrafi konumlarına bakılmaksızın projeye dahil olabilirler. 

Siz de Yapabilirsiniz

Siz de programın imkanlarından
yararlanıp, proje yapabilirsiniz.
Program, projenize mali ve teknik   
destek sağlayacaktır.

Başvuru tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim 

Gençlik Eğitim ve Kültür


