
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

Gençlik Programları gençlerden, yetişkinlere kadar pek çok başlık 
altında barındırdığı faaliyetler (Eylem) ile sivil toplum kuruluşlarına 
proje bazlı faaliyet hazırlama imkânı vermektedir. Gençlik Programı 
kapsamında gençlik değişimleri, gençlik girişimleri, gençlik 
demokrasi projeleri, Avrupa gönüllü hizmeti, AB komşu ülkeleriyle 
işbirliği, eğitim ve ağ kurma konularında projeler hazırlayabilirsiniz. 

Ayrıca, Hayatboyu Öğrenme Programının alt programı olan 
Grundtvig programı ile yurt dışı gönüllülük faaliyetleri, hizmet içi 
eğitimler ve yetişkin eğitimi alanında çalışan kuruluşlar için 
projeler hazırlayabilirsiniz. Yine Hayatboyu Öğrenme Programının 
alt programı olan Leonardo da Vinci programı kapsamında da 
mesleki eğitim alanında projeler hazırlamanız, çalışma ve gözlem 
ziyaretleri, ortaklık ve yenilik transferi projeleri yapmanız mümkün 
olacaktır.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

AB Eğitim ve Gençlik Programları bir 
yandan sağladığı karşılıksız hibeler ile 
kişilere ve kuruluşlara kendi çalıştıkları 
alanda faaliyet düzenleme imkanı 
sunarken, bir yandan da uluslararası ve 
yerel ortaklıklar gerektiren proje yapısı 
ile 30’dan fazla ülkeyi kapsayan bir ağ 
içerisinde uluslararasılaşma ve 
kurumsallaşma konusunda önemli 
kazanımlar elde etmenizi 
sağlamaktadır. 

Sivil Toplum Kuruluşları olarak AB Eğitim 
ve Gençlik Programları bünyesindeki 
bulunan Gençlik, Grundtvig ve Leonardo 
da Vinci programlarına uygun projeler 
hazırlayabilirsiniz. 
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Hedef Kitlesi Program / Faaliyetler Başvuruyu Kim Yapar?

Gençler
Gençlik Liderleri 
Gençlik Çalışanları

Gençlik Programı

Okul Eğitimi 
Personeli 
(Öğretmenler, 
idareciler),
Öğrenciler, Öğretmen 
Adayları, Okullar, Okul 
Eğitiminden Sorumlu 
Bölgesel/Yerel 
Makamlar.

Comenius Okul Ortaklıkları, 
Comenius Bölgesel 
Ortaklıkları, Comenius 
Hazırlık Ziyaretleri, 
Comenius Asistanlığı 
(Bireysel/Kurumsal), Hizmet 
İçi Eğitim Faaliyeti, 
Comenius Bireysel Öğrenci 
Hareketliliği

Okullar, İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri, Öğretmen 
Adayları, Öğretmenler ve 
Okul İdarecileri

Üniversite öğrencileri 
Akademik personel
İdari Personel

Erasmus Devlet ve Vakıf 
Yüksek Öğretim Kurumları

Resmi olmayan gençlik 
grupları, STK’lar, kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar, kamu 
kuruluşları, okullar ve 
üniversiteler

Temel mesleki 
eğitim almakta 
olanlar (meslek
lisesi öğrencileri, 
çıraklar), yeni 
mezunlar,
çalışanlar, iş 
arayanlar, eğitim ve 
öğretimden
sorumlu kişiler, 
insan kaynakları 
uzmanları,
meslekî eğitim 
planlayıcıları ve 
yöneticileri,
öğretmenler, 
meslekî rehberlik 
uzmanları
Yetişkin Eğitimi 
Alanında Çalışanlar, 
Yetişkin Öğreniciler 
(örgün eğitim dışında 
olanlar)

Leonardo da Vinci Hazırlık 
Ziyaretleri ve İrtibat 
Seminerleri, Hareketlilik, 
Ortaklıklar ve Yenilik 
Transferi

Mesleki eğitimle ilgili tüzel 
kişiliğe sahip resmi ya da 
özel kuruluşlar

Grundtvig Yetişkin eğitimi ile ilgili 
hizmet sunan her tür kamu, 
özel ve sivil kuruluşlarda 
çalışan 
eğitimciler/yöneticiler veya 
bu alanda gönüllü hizmet 
sunan kişiler

Eğitim 
Yöneticileri/Uzmanları 
ve Karar Alıcılar

Çalışma Ziyaretleri Kurum yöneticileri, genel 
eğitim ve mesleki eğitim 
yöneticileri/uzmanları
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