
BİZİMLE BAŞLAYIN... 

Sorunuz 
her ne ise... 

Eurodesk Brussels Link 
info@eurodesk.eu 

Eurodesk Avusturya 
eurodeskat@eurodesk.eu 

Eurodesk Belçika 
eurodeskbe@eurodesk.eu 

Eurodesk Bulgaristan  
eurodeskbg@eurodesk.eu 

Eurodesk G. Kıbrıs Rum Y. 
eurodeskcy@eurodesk.eu 

Eurodesk Hırvatistan 
eurodeskhr@eurodesk.eu 

Eurodesk Çek Cumhuriyeti 
 eurodeskcz@eurodesk.eu 

Eurodesk Danimarka  
eurodeskdk@eurodesk.eu 

Eurodesk Estonya  
eurodeskee@eurodesk.eu 

Eurodesk Finlandiya 
eurodesk�@eurodesk.eu

Eurodesk Fransa  
eurodeskfr@eurodesk.eu 

Eurodesk Almanya 
eurodeskde@eurodesk.eu 

Eurodesk Yunanistan  
eurodeskel@eurodesk.eu 

Eurodesk Macaristan 
eurodeskhu@eurodesk.eu 

Eurodesk Izlanda  
eurodeskis@eurodesk.eu 

Eurodesk Irlanda  
eurodeskie@eurodesk.eu 

Eurodesk Italya  
eurodeskit@eurodesk.eu 

Eurodesk Letonya  
eurodesklv@eurodesk.eu 

Eurodesk Liechtenstein  
eurodeskli@eurodesk.eu 

Eurodesk Litvanya  
eurodesklt@eurodesk.eu 

Eurodesk Lüksemburg  
eurodesklg@eurodesk.eu 

Eurodesk Malta  
eurodeskmt@eurodesk.eu 

Eurodesk Hollanda 
eurodesknl@eurodesk.eu 

Eurodesk Norveç  
eurodeskno@eurodesk.eu 

Eurodesk Polonya 
eurodeskpl@eurodesk.eu 

Eurodesk Portekiz 
eurodeskpt@eurodesk.eu 

Eurodesk Romanya  
eurodeskro@eurodesk.eu 

Eurodesk Slovakya  
eurodesksk@eurodesk.eu 

Eurodesk Slovenya 
eurodesksi@eurodesk.eu 

Eurodesk Ispanya  
eurodeskes@eurodesk.eu 

Eurodesk Isveç  
eurodeskse@eurodesk.eu 

Eurodesk Isviçre 
eurodeskch@eurodesk.eu 

Eurodesk Türkiye  
eurodesktr@eurodesk.eu 

Eurodesk Birlesik Krallık 
eurodeskuk@eurodesk.eu 

BİLGİ AĞI 

www.eurodesk.eu 

Ücretsiz    soru cevaplama ve 
  Avrupa fırsatları  

Düzenli yayınlar  
için Avrupa bilgisi  veren   

Gençler 

sağlama  
hakkında bilgi   

Avrupa politikaları  
 Gençlikle ilgili 

düzenli bilgi ve haber 
Avrupa Gençlik Portalı’na 

Hızlı 
 erişim imkanı 

Avrupa Bilgisine   Kaliteli  

Eğitim  
ve profesyonel destek 

için  
Çoğaltıcılar 

europa.eu/youth 

Gençler için Avrupa politikaları ve fırsatları hakkında   
temel bilgi sağlayıcıdır 

hakkında tavsiyeler 

desteği  



2007 yılından beri Avrupa Komisyonu’nun  
“Gençlik Programı” için bir daimi destek  

yapısı olarak çalışıyor. 

Eurodesk, ulusal koordinatörler ve 900’den    
fazla yerel ve bölgesel ortağın içinde olduğu  
bir ağdır. 30’dan fazla ülkede,  gençlere ve 
onlarla çalışanlara kişiye özgü ve kaliteli 

Avrupa bilgisi sunuyoruz. 

Avrupa Gençlik Portalı açıldı

                          İlk çoğaltıcılar için Avrupa 

                           konferansı düzenlendi
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Yurtdışında  
staj yapmak isteyen 

bir İspanyol gence 
ev sahipliği yapacak 

bir kuruluş  
veya firma  
arıyoruz...  
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bilgi veren 

bir internet  

sitesi 
 

var mı? 
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yardım  

edebilecek 

kimse var m
ı? 

Gençlik  
Programı  

Değişim projemiz 
için ek bir ortağa  
ihtiyacımız var.  
Bize yardım 
edebilir misiniz?

Yerel gençlik 
kulübümüz 

Avrupa’daki diğer 
kulüplerle bir proje  
yapmayı düşünüyor. 
Bunun için nereden 

destek 
  bulabilirler?

Sorunuz her ne ise...

 


