
Avrupa Dayanışma 
Programı
Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity 
Corps, ESC), gençlerin kendi ülkelerinde veya yurt 
dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü 
olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde 
bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları 
karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Merkezi Proje 
Nedir?
Programlarda ülke merkezli ve merkezi olmak üzere 
farklı faaliyetler yer almaktadır. 
• Merkezi projeler, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa 

Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (European Education 
and Culture Executive Agency, EACEA) tarafından 
yürütülür.

• Bu çerçevede, merkezi projelerin başvuruları  
Yürütme Ajansı’na yapılırken, ülke merkezli 
başvurular AB üyesi ya da programla ilişkili üçüncü 
ülkelerde bulunan ulusal ajanslara yapılmaktadır.
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Avrupa Dayanışma Programı Rehberi
(https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/
calls-for-proposals_en)

Funding & Tenders Opportunities Portal
(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/home)

www.eacea.ec.europa.eu



Gönüllülük Projeleri

Gençlere, toplumsal zorluklara, ihtiyaçlara cevap 
vermeye yönelik kuruluşların günlük işlerinde 
yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı 
durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı, 
ücretsiz etkinliklerdir. Gençler, kendi ülkelerinde, AB 
üyesi ülkelerde, Programla ilişkili üçüncü ülkelerde ya 
da Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde sosyal 
dâhil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren 
projelerde gönüllülük yapabilirler. Bireysel gönüllülük 
ve gönüllü takımları adlı iki tür faaliyet bulunmaktadır.

Dayanışma Projeleri

Bu eylem, yurt içi dayanışma faaliyeti olup kendi 
ülkelerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en 
az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, 
uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun 
birlikte toplum için olumlu değişiklikler oluşturmak 
amacıyla keşfetmek istediği ve projenin günlük 
faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi 
gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma 
Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, 
ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.

Yüksek Öncelikli Alanlarda 
Gönüllü Takımları

Her yıl AB’de tanımlanan politika alanlarında ortak 
Avrupa zorluklarını ele alarak ilgili alanda kısa vadeli 
müdahaleler ile dayanışmayı oluşturmak için bir araya 
gelen en az iki farklı ülkeden gençlerin gerçekleştirdiği 
gönüllü faaliyetleri destekleyen büyük ölçekli, yüksek 
etkili projelerdir.

Avrupa İnsani Yardım 
Gönüllülük Projeleri

Gönüllüler için yüksek düzeyde emniyet ve güvenlik 
koşullarının sağlanması koşulu altında, insani 
yardım müdahalesinden uzun vadeli sürdürülebilir 
ve kapsayıcı kalkınmaya geçişi kolaylaştırmak; 
savunmasız veya afetten etkilenen toplulukların 
kapasitesini ve direncini güçlendirmeye katkıda 
bulunmak; afete hazırlık ve afet riskinin azaltılmasını 
güçlendirmek; yardım, rehabilitasyon ve kalkınmayı 
ilişkilendirmek amaçlarıyla ihtiyaç sahibi insanların 
yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kısa veya uzun 
vadeli gönüllü faaliyetlerle topluma katkıda bulunma 
fırsatı verir.


