
European Solidarity Corps(ESC)

Gençler için 
“gönüllülük ve dayanışma” fırsatları

AVRUPA
DAYANIŞMA
PROGRAMI

1. Dijital Gündem:

Avrupa Dayanışma Programı; dijital becerileri artırmak, 
dijital okuryazarlığı teşvik etmek ve dijital teknolojinin 
riskleri ve fırsatlarını anlamak için geliştirilen proje 
ve etkinlikleri destekleyerek dijital dönüşüme katkıda 
bulunuyor.

Erasmus+, içinde yaşadıkları toplumda aktif bireyler 
olabilmeleri için kişilere ihtiyaç duydukları beceri, yeterlik 
ve deneyimleri kazandırmayı hedeflliyor.

2. Yeşil Gündem:

1. Yeşil Gündem:  

Avrupa Dayanışma Programı; bütün proje ve faaliyetlerde 
yeşil uygulamaları benimsemeyi hedeflemenin yanında 
çevre konusunda da hem katılımcılar hem kurumlar arasında 
sorumlu ve sürdürülebilir bir etkileşimin geliştirilmesini 
teşvik ediyor.

Avrupa Dayanışma Programı; dahil etme ve çeşitliliği 
teşvik ediyor, tüm gençlerin Avrupa Dayanışma Programı 
(ESC) fırsatlarına eşit şekilde erişmesini sağlamayı 
amaçlıyor. 

Gençlerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik ediyor, 
gönüllülük faaliyetiyle gençleri toplumda aktif olarak 
değişimin gerçek aracıları olmaya teşvik ediyor ve 
gençleri güçlendiriyor.

Avrupa Dayanışma Programının (ESC) 4 ana önceliği

3. Dahil Etme (Kapsayıcılık):

Avrupa Dayanışma Programı (ESC);
 ( 2019-2027 AB Gençlik Stratejisini uygular.

 ( Toplumsal dayanışmaya ve insani ihtiyaçlara katkı sunar. 

 ( Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, 

savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara 

cevap vermek için bir araya getirir. 

 ( Avrupa’da gönüllülüğü teşvik eder. 

 ( Dahil etme, yeşil ve dijital gündemi destekler. 

 ( Gençlerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik eder. 

 ( Gençleri toplumda aktif ve değişimin gerçek aracıları 

olmaya teşvik eder ve güçlendirir. 

 ( Gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sağlar.
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Avrupa Dayanışma Programı (ESC); gönüllülük faaliyetleri ve 

dayanışma projeleri ile toplumsal ve insani ihtiyaçlara çözümler 

sunuyor. 

Avrupa Dayanışma Programı (ESC); dahil etme ve çeşitliliği 
teşvik ediyor, tüm gençlerin Avrupa Dayanışma Programı 
fırsatlarına eşit şekilde erişmesini sağlamayı amaçlıyor . 

Gençlerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik ediyor, 
gönüllülük faaliyetiyle gençleri toplumda aktif olarak değişimin 
gerçek aracıları olmaya teşvik ediyor ve gençleri güçlendiriyor. 

dışındaki bir ülkede (sınır ötesi) veya katılımcının ikamet ettiği 

ülkede (ülke içinde) gerçekleştirilebilir. Gençler, bireysel olarak 

veya grup halinde gönüllü olabilir. Bireysel gönüllülük 12 aya 

kadar sürebilirken, katılımcılar bu süre zarfında yurtdışında 

sürdürülebilirlik, kuşaklar arası iletişim, dezavantajlı grupların 

toplumsal entegrasyon gibi konularda faaliyetler gösteren 

kurum/kuruluşlarda gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilir. 

Grup halindeki gönüllülük faaliyetleri genellikle 2 hafta ile 2 ay 

arasında sürer. Gönüllülük kapsamında sığınma kamplarında 

eğitim faaliyetlerine, tarihi mirasın restorasyonuna, soyu 

tükenmekte olan canlıların korunmasına yönelik faaliyetler 

yapılabiliyor.

Yüksek öncelikli alanlarda gönüllülük faaliyeti ile toplumsal 

zorlukları ele alan kısa vadeli projeler yoluyla genç gönüllü 

ekiplerin öncelikli alanlarda gönüllülüğü desteklenir.

Gönüllülük projeleri gençlere, 
 9 yardım ederken öğretiyor,

 9 kendini geliştirmek için ilham verici ve güçlendirici bir 

deneyim sunuyor.

Projelerde gönüllü nasıl olunur?
Gönüllülük faaliyetlerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak 

program ülkesinde veya ortak ülkelerde ikamet eden ve Avrupa 

Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş gençler, mezuniyet 

ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, 2 ay ile 12 ay arasında 

katılım sağlayabilir. İnternet üzerinden hazırlanan Europass 

formatındaki İngilizce bir CV ile Avrupa Gençlik Portalı 

(European Youth Portal, https://youth.europa.eu/home_en) 

üzerinden tüm projelerdeki ev sahibi kuruluşların yayınladığı 

ilanlara doğrudan başvuru yapılabilir.

“Ayrıca, istisna olarak, yalnızca 17 yaşındaki gençler de 

yasal vasilerinin resmi onayları olması durumunda bu 

programa başvuru yapabilir.”

2. Dayanışma projeleri,
Yaşadıkları toplumdaki temel zorlukları ele almak amacıyla 

kurgusundan yürütülmesine ve sonuçlanmasına kadar tüm 

süreçlerinde gençlerin yer aldığı faaliyetlerdir.

Dayanışma projeleri ile gençler, 
 9 erişilebilir ve yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerine 

katılım sağlayabiliyor,

 9 dayanışmayı bir değer olarak hayatlarına katıyor,

 9 gençleri ilgilendiren konularda Avrupa çapında işbirlikleri 

geliştirebiliyorlar.

Dayanışma Projeleri ile gençler yerelde  toplumu ilgilendiren 

konularda çözümler geliştirebiliyorlar. Örneğin; geri dönüşüm 

konusunda bilinçlendirme faaliyetleri, göç hareketliliğinin 

yönetimine katkı sunulmasına yönelik projeler yapabiliyor.

3. İnsani yardım projeleri, 
En çok ihtiyaç duyulan yerlerde yardım, iyileştirme ve koruma 

sağlamaya yardımcı olmak için 18 ila 35 yaş arası gençlere 

açık olarak yürütülür.

İnsani yardım projeleri gençlerin,
 9 tarafsızlık, insaniyet, bağımsızlık ve adil olma temel 

ilkelerini benimsemelerine, 

 9 en çok ihtiyaç duyulan yerlerde acil yardım, iyileştirme ve 

koruma sağlamalarına olanak sağlıyor.

2021-2027 dönemi için tüm Avrupa’da
 toplam bütçe 1,009 milyar Avro

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (ESC)’nda 
FIRSATLAR

1. Gönüllülük projeleri, 
Gençlere dayanışma faaliyetlerine katılma fırsatları sunar ve 

yerel topluluklar içinde belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına 

yardımcı olur. Gönüllülük, katılımcının ikamet ettiği ülke 


