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Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB)
Avrupa Gönüllü Hizmetleri (AGH)

Başlangıç

Tarih: Nisan 2015
Akış No: UİB01

18-30 yaş arası
üniversitenin
öğrencisi mi?

Hayır

UİB gönderen
kuruluş olamaz.
Farklı bir gönderen
kuruluş aranır.

GÖNÜLLÜ

Evet

Üç farklı seçenek ile
Avrupa Gönüllü Hizmeti
Projelerine katılabilinir.
1. Seçenek

UİB tarafından
hazırlanan ve Ulusal
Ajans tarafından kabul
edilen projelere
gönüllü seçilir.

AB üyesi ülkelerde
projeleri kabul edilmiş ve
UİB’den gönüllü talep
eden kuruluşların projeleri
için gönüllü seçilir.

http://europa.eu/
youth/evs_database
linkinden uygun
proje bulunur.

Bitiş

Proje sahibi
kuruluşla irtibata
geçilerek bireysel
başvuruda
bulunulur.

CV ve
Motivasyon
Mektubu
hazırlanır.
CV ve Motivasyon Mektubu
hazırlamakla ilgili
Eskişehir’deki ve İstanbul’daki
ofislerde destek hizmeti
verilir. *

Başvuru kabul
edildi mi?

UİB ile irtibata
geçilir.

Hayır

Bitiş

Gönüllü, gönderen kuruluş
ve ev sahibi kuruluş
tarafından faaliyet
anlaşması imzalanır.

Hayır
CV ve
Motivasyon
Mektubu
hazırlanır.

Evet

Başvuru kabul
edildi mi?

İlgili başvuru döneminde
(4 Şubat, 30 Nisan, 1
Ekim) Ulusal Ajansa proje
başvurusu yapılır.

Proje için başvuran
kişiler değerlendirilerek
projeye kabul edilenler
belirlenir.

CV ve Motivasyon Mektubu
hazırlamakla ilgili
Eskişehir’deki ve İstanbul’daki
ofislerde destek hizmeti
verilir. *

ULUSAL AJANS
(GİDİLEN ÜLKE)

EV SAHİBİ
KURULUŞ

ULUSAL AJANS
(TÜRKİYE)

UİB

2. Seçenek

3. Seçenek

Evet

KISALTMALAR: UİB: Uluslararası İlişkiler Birimi
* CV ve motivasyon mektubu hazırlamakla ilgili yazılı bir doküman bulunmaktadır. Ayrıca bu konuda destek sağlamak için sanal sınıflarda eğitim verilmesi, video hazırlanması düşünülmektedir.

Bir sonraki başvuru
döneminde tekrar
başvuru yapılır.

Hayır

Başvuru kabul
edildi mi?

Evet
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Gönüllü engelli mi?

Hayır

Engel durumunu
belirten raporu UİB
ofisine teslim eder ve
UİB bu durumu
başvuruda belirterek
özel ihtiyaçların
karşılanması için Ulusal
Ajanstan ek hibe talep
eder. (Özel ihtiyaç
giderleri karşılanır.)

Projede yer almaya hak
kazanmış gönüllülere
sağlık sigortası yaptırılır.
Sigorta proje süresince
gönüllünün tüm sağlık
ihtiyaçlarına cevap veren,
kapsamlı ve genel
geçerlilik taşıyan bir
sigortadır. Gönüllü bunun
için ücret ödemez.

Gönüllüler katıldıkları
projelerde haftada en fazla
35 saat çalışır. Her hafta 2
gün, her ay ekstra 2 gün
tatil hakkı vardır. İstenildiği
takdirde aylık izinler toplu
olarak kullanılabilir.

Dönüş sonrası UİB ofisi
ile görüşülerek projenin
değerlendirmesi yapılır.

Bitiş

Proje bitiminde nihai
rapor yazılarak ev sahibi
kuruluşa teslim edilir.

Sigorta kartı ve
belgelerin asılları
gönüllüye verilir.

Gönüllü talep ettiği
takdirde gönüllüye
kısa süreli dil
desteği sağlanır.

Gönüllülere 3-4 gün süreli
ayrılış öncesi eğitimi
verilir. Eğitim masrafları
Ulusal Ajans tarafından
karşılanır.

EV SAHİBİ KURULUŞ

Evet

Harçsız pasaport
yazısı ve vize
mektubu UİB
ofisinden alınır.

Yapılan tüm masrafların
dekontları (Yol, vize, aşı)
saklanarak proje sahibi
kuruluşa teslim edilir. Yol,
vize ve aşı masraflarının %90'ı
proje bütçesinden karşılanır.

Gönüllü kabul edildiği
ülkeye gittiğinde tanışma
toplantısı düzenlenerek;
yapacağı iş, kalacağı yer,
ulaşım vb. konularda
bilgilendirilir.

ULUSAL AJANS
(GİDİLEN ÜLKE)

ULUSAL AJANS
(TÜRKİYE)

UİB

GÖNÜLLÜ

1

Gönüllülere 3-4 gün süreli
varış sonrası eğitimi
verilir. Eğitim masrafları
Ulusal Ajans tarafından
karşılanır.

Gönüllüler haftada
ortalama 4 saat gittiği
ülkenin dil kursunu alır.
Bu süre haftalık en
fazla 35 saatlik çalışma
süresine dahildir.

KISALTMALAR: UİB: Uluslararası İlişkiler Birimi
* CV ve motivasyon mektubu hazırlamakla ilgili yazılı bir doküman bulunmaktadır. Ayrıca bu konuda destek sağlamak için sanal sınıflarda eğitim verilmesi, video hazırlanması düşünülmektedir.

Proje süresince gönüllünün
konaklama masrafları
(kira,elektrik,su,vb.) ve yerel ulaşım
masrafları proje bütçesinden
karşılanır. Gönüllüye aylık ortalama
yiyecek ihtiyacını karşılaması için
para verilir. Bunların dışında aylık
80-150€ cep harçlığı verilir.

Gönüllülere 3-4 gün süreli
ayrılış öncesi eğitimi
verilir. Eğitim masrafları
Ulusal Ajans tarafından
karşılanır.

Gönüllülere «Youth
Pass Sertifikası» verilir.

