Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği’nin eğitim,
gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları
arasında uyguladığı hibe programıdır.
Program ile bireylere yeni beceriler kazandırılması, kişisel
gelişimlerinin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin
artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kurumlara, kuracakları
işbirlikleri yoluyla sektörlerinde ilerleme ve kurumsal
kapasitelerini geliştirme fırsatları sunulmaktadır.
Erasmus+ Programı ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından yürütülmektedir.
Erasmus+ Programı, dezavantajlı durumdaki katılımcıların
programa katılımını artırmayı teşvik eder. Erasmus+
Programı fiziksel, zihinsel veya diğer engelleri bulunan
katılımcılar için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim,
pedagojik ve teknik destek ile birlikte ek giderlere katkı
sağlamaktadır.

Erasmus+

Programı

kapsamında

engelli

katılımcılara özel ihtiyaç ve refakatçi desteği
sunulur.
Özel İhtiyaç Desteği: Engelli katılımcıların özel ihtiyaçları
için hibe desteği verilmektedir. Başvuru sahibi kurum/

ERASMUS+

kuruluş, özel ihtiyaç sahibi kişilerin hareketlilik ve ortaklık
projelerine katılımlarının gerektirdiği ek maliyeti karşılamak
üzere, Türkiye Ulusal Ajansı’na ek hibe desteği başvurusu

PROGRAMI İLE

yapabilir. Özel ihtiyaç sahibi kişiler için hibe desteği

ENGELLERİ

rehberlik, pedagojik ve teknik yardım, karşılama, fiziksel

BİRLİKTE AŞALIM

kapsamında uygun maliyetlerin %100’ü karşılanmaktadır. Ek
hibe desteğinin yanı sıra engelli bireylere ve refakatçilerine
erişim gibi konularda da destek sunuluyor. Böylece
engelli bireylerin tüm Erasmus+ faaliyetlerinden bütünüyle
yararlanabilmesi hedefleniyor.
Refakatçi

Desteği:

Hareketlilik

döneminde
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engelli

katılımcılara destek vermek üzere eşlik eden kişilere, diğer
bir deyişle refakatçilere hibe desteği verilmektedir.
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2011 yılında özel bir şirkette çalışıyorken sivil toplum

Avrupa Gönüllü Hizmeti benim için yeni fırsatlar yarattı.

Proje Özeti: Proje ile Çekya ve İtalya’da cam işleme

kuruluşuna dâhil oldum ve bu sayede Avrupa Gönüllü

Ben fırsatların mümkün olabileceğini düşünmezdim. Bu

kurslarına katılım sağlanmış ve eğitimler alınmıştır.

Hizmeti’nden (AGH) yararlandım. İtalya’da bir yıl fiziksel

program bana engelliler ve sosyal dâhil etme konularında

UOFD’nin cam eğitimi için halihazırda usta olarak görev

ve zihinsel engelli insanlara yardım ederek gönüllü oldum.

farkındalık yaratabileceğimi gösterdi. Bir engelli için AGH

yapan engelli bireyleri başta olmak üzere üyeleri, farklı cam

Türkiye’ye döndükten sonra AGH akreditasyonu olan bir

yapmak öğretici ve zorlukları olan bir süreç. Ama buradaki

işleme metotlarına hakim olmuş, eğitim verme konusunda

STK’da çalışmaya başladım. Aynı zamanda Türkiye Ulusal

insanların çok destekleyici, sıcakkanlı ve açık fikirli olması

yeni uygulamaları yerinde görmüş, proje sonunda temin

Ajansı’nın eğitmen havuzunda yer alarak ulusal çapta

bu süreci kolaylaştırıyor.

edilen ekipman ile daha fazla katılımcıya eğitim verecek

birçok eğitimde eğitmen olarak görev aldım. Şu anda bir

imkanı yakalamıştır. Cam eğitimi konusunda potansiyelini

gençlik çalışanı olarak yerele katkı sağlamaya devam

artıran UOFD, Türkiye’de ortopedik engelliler tarafından

ediyorum.

eğitim verilen ilk ve tek kuruluş olmuştur.

AGH, gençlere çevre, iletişim ve kültür gibi birçok sosyal alanda

Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkin eğitimi alanında aktif kurum ve

faaliyet gösteren kurumların günlük işlerine dahil olarak becerilerini
geliştirmeleri için ideal bir fırsat sunmaktadır.
AGH, aynı zamanda, gençlerin dil becerilerini geliştirmeleri, topluma
duyarlı bireyler olmaları ve farklı kültürleri deneyimlemeleri için de bir
fırsattır. 12 aya kadar sürebilen gönüllülük faaliyetleri, 17-30 yaş arası
tüm gençlerin başvurusuna açıktır.

Engelli bireylerin, Erasmus+ Programı kapsamında
yararlanabilecekleri diğer proje türleri için

kuruluşların stratejik ortaklık projeleri yürütmelerine ve yetişkin eğitimi
personelinin yurtdışında eğitim faaliyetlerine katılımına imkân sağlar.

