AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ “YOU’RE UP TO EUROPE” PROJESİ
1 EYLÜL 2017 – 31 AĞUSTOS 2018 (4 GÖNÜLLÜ SEÇİLECEKTİR)
LİZBON/PORTEKİZ
Gönüllüler ProAtlântico – Associação Juvenil adlı Ev Sahibi Kuruluşun faaliyetlerinin yürütüldüğü
6 ayrı yerde farklı yaş grupları ve farklı ihtiyaç gruplarıyla gönüllü hizmette bulunacaktırlar. Bu
kapsamda:
1- Gönüllüler kuruluşun temel organizasyonlarına ve ofise destek olacaklar, temel yönetim,
Avrupa’da Network oluşturma, faaliyetler için poster-afiş hazırlama, web sayfasını düzenleme,
proje ve kuruluşu tanıtıcı fotoğraf çekme ve video hazırlama;
2- Okul Destek Programında okul tatil günlerinde oyunlar ve aktiviteler düzenleme, özel ihtiyaç
sahibi çocukların eğitildiği sınıflarda çocukların egzersizlerine ve öğretmenlere destek olma, özel
konu başlıklı ev ödevlerinde çocukların araştırma yapmalarına destek olma, dans, tiyatro, resim,
şarkı gibi yaratıcı atölyelere destek verme, özel günlerdeki kutlamaların bir parçası olarak katılım
sağlama, okuldaki kulüplere destek verme,
3- Gençlik Destek Merkezinde Afrikalı ve Roman Halklarına mensup göçmenlerle grup
dinamiği üzerine oyunlar, workshoplar, el sanatları, tiyatro, dans, spor ve müzik etkinlikleri
gerçekleştirme, etkinlik mekânlarının temizliğini ve düzenlemesini yapma, Christimas, paskalya
gibi tatil günlerinde ve yine yaz tatili, doğum günleri, karnaval ve festival organizasyon ve
etkinliklerine katılma, hareket zorluğu çeken çocuk ve gençlerin okul süreçlerine destek sağlama
ve bilgisayar kullanmalarına yardımcı olma, çocuklarla plaja ve hayvanat bahçesine gitme,
çocukların ve bebeklerine yemek yemelerine yardımcı olma,
4- Bakım evinde bebeklerden gençlere kadar farklı yaş gruplarının, okul sonrası akşam yemeğine
boş zaman aktivitelerini organize etme, partiler ve kültürel aktiviteler, yerel topluluğun katkısıyla
gerçekleştirilen aktiviteler, dış mekân aktiviteleri, çocukların yemek yemelerine destek olmak,
5- Yaşlı bakım evinde el sanatları, dans, jimnastik aktivitelerini düzenlemek, yemek saatlerinde
yemek yemelerine destek olmak, tatil günlerinde özel etkinlikler düzenlemek
6- Mesleki Etkinlik Merkezinde, engelli kişilerin seramik, boyama ve dekoratif süs eşyaları yapma
atölyelerine adapte olmalarına destek olma, temizlik ve yemek ihtiyaçlarını gidermelerine destek
olma, terapi ve boş zaman aktivitesi olarak ulusal oyunlar, gazete okuma ve oyun salonlarında
etkinlik düzenleme, su sporlarına alıştırma egzersizleri, yürüyüş turları ve partiler organize etme
alanlarında gönüllü olarak çalışacaktırlar.
Bu faaliyetler ev sahibi kuruluşun yerleşik olduğu Lizbon Şehrinde yapılacaktır ve ev sahibi
kuruluş bu faaliyetlerden sorumlu olacaktır.

Önemli Bilgiler
Avrupa Gönüllü Hizmeti ücretsiz bir programdır. Gönüllüler programa katılım için herhangi bir
katılım ücreti, aidat vb. bir ödeme yapmayacakları gibi gönüllü faaliyette bulundukları sürece
faaliyetlerle bağlantı masrafları da olmayacaktır.
Pasaport: 24 yaş ve altındaki adaylar okuldan yazı almadan harçtan muaf olarak pasaportlarını
alabileceklerdir. 24 yaş üzeri adaylar için Uluslararası İlişkiler tarafından pasaport harç muafiyet
yazısı hazırlanacaktır.
Vize gideri: Gönüllülerin vize başvurusu için ödeyecekleri vize gideri proje bütçesinden
karşılanacaktır. Vize için yapılan harcama belgelerinin UİB’e teslim edilmesi gerekmektedir.
Sigorta: Gönüllüler EVS kapsamında gönüllülere sağlanan Cigna Sigortadan faydalanacaktırlar.
Bu sigorta çok detaylı olup gönüllülerin herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştıklarında
masrafları bu sigorta kapsamında karşılanır.
Seyahat Masrafı: Gönüllünün ikamet ettiği şehirden gönüllülük yapacağı şehre kadar olan
seyahat tutarı maksimum 530€ ya kadar ödenir. Yol giderleri 530€ yu aşarsa bu miktarın üstünü
gönüllü tamamlar. Seyahat gideri toplamı 530€ nun altındaysa o tutar ödenir. Seyahat belgeleri ve
uçuş kartlarının tamamının UİB’e teslim edilmiş olması gerekmektedir.
Gönüllü konaklaması: Bu projede gönüllülerin konaklaması Ev Sahibi Kurum tarafından
sağlanacaktır. Konaklama türüne bakılmaksızın konaklama ve konaklama ile bağlantılı masraflar
(kira, aidat, elektrik, ısınma, su, internet) proje bütçesinden karşılanacaktır.
Yeme içme gideri: Yeme içme giderleriniz için Ev Sahibi Kuruluş tarafından beslenme ihtiyacınızı
karşılamak adına sizlere ortalama bir ücret ödenir. (150€ civarı) Bu ücret günlük beslenme
ihtiyaçlarınızı makul ölçüde karşılar.
Yerel Ulaşım: Proje faaliyetlerini yürüttüğünüz mekân ile kaldığınız yer arasında ve yine proje
faaliyetleriyle bağlantılı olarak yerel ulaşım kullandığınız takdirde bu masraflar da Ev Sahibi
Kuruluşunuz tarafından karşılanır.
Cep Harçlığı: Avrupa Komisyonun belirlediği çerçevede projelere katılacak gönüllülere aylık
olarak 100€ cep harçlığı verilecektir. Cep Harçlığı Ev Sahibi Kuruluş tarafından ödenecektir.
Rehber Desteği: Gönüllülerin bir rehberi olacaktır. Gönüllüler rehberleriyle düzenli toplantılarda
değerlendirmeler yapacaklar ve varsa sorunlarını rehberleriyle paylaşacaktırlar.
Dil Kursu: Gönüllülere Ev Sahibi Kuruluş tarafından ücretsiz olarak Portekizce Dil Kursu
verilecektir.
Haftalık izin ve tatiller: Gönüllüler haftada 5 gün gönüllülük yapacak ve 2 günleri tatil olacak.
Haftada maksimum 35-40 saat gönüllülük yapılacaktır. Ayrıca her ay ekstradan 2 gün izin hakları
olacaktır.
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Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Önemli Uyarılar!!!
1- Bu duyuru için başvuracak öğrencilerimizin açıköğretime sisteminde aktif öğrenci olması
ve 18-30 yaş arasında olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayan adayların başvuruları
elenecektir.
2- Başvuru formunun en geç 20 Mayıs 2017 saat 17.00ye kadar evs@anadolu.edu.tr adresine
e-postayla gönderilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra gelen başvurular değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
3- Gönüllülerin Seçimi gönderdikleri Başvuru Formları üzerinden yapılacaktır.
4- Projelere 18-30 yaş arası gönüllü öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
5- Başvuru yapmak için Yabancı Dil bilme zorunluluğu yoktur. Fakat seçilmenizde dil bilmenizin
etkisi olacaktır. Bu aynı zamanda gönüllülük yapacağınız süre boyunca sizler için önem arz
etmektedir.
6- Gönüllü seçimi üniversitemiz AGH komisyonu tarafından yapılarak Ev Sahibi Kuruluşunuza
liste olarak iletilecek ve gideceğiniz kurum yetkililerinin onayından sonra gönüllü hizmete hak
kazananlara en geç 26 Mayıs 2017ye kadar e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

