2021-2027
Avrupa Dayanışma Programı

European
Solidarity
Corps (ESC)
Gençler için
“Gönüllülük ve Dayanışma” Fırsatları

Birlikten kuvvet doğar…

Gönüllülük faaliyetleri ve
dayanışma projeleri ile toplumsal
ve insani ihtiyaçlara çözümler
sunan

Avrupa Dayanışma
Programı (ESC)
1 milyar Avroluk bütçesiyle 2021-2027 yılları
arasında uygulanacak yeni dönemde gençlere
fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC)
2021-2027 yıllarında da
Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından yürütülecek…

2021-2027 AVRUPA DAYANIŞMA
PROGRAMININ (ESC) KAPSAMI VE
BÜTÇESİ
Avrupa Dayanışma Programı (ESC);
Gönüllülük projeleri gençlere,
 yardım ederken öğretiyor,
 kendini geliştirmek için ilham verici ve güçlendirici bir
deneyim sunuyor.
Dayanışma projeleri ile gençler,
 erişilebilir ve yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerine
katılım sağlayabiliyor,
 dayanışmayı bir değer olarak hayatlarına katıyor,
 gençleri ilgilendiren konularda Avrupa çapında işbirlikleri
geliştirebiliyorlar.
İnsani Yardım faaliyeti gençlerin,
 tarafsızlık, insaniyet, bağımsızlık ve adil olma temel
ilkelerini benimsemelerine ve
 en çok ihtiyaç duyulan yerlerde acil yardım, iyileştirme ve
koruma sağlamalarına olanak sağlıyor.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC),
2021-2027 yılı için tüm Avrupa’daki toplam bütçesi olan

1 milyar € ile en az 275.000 gence fırsatlar sağlayacak.

2021-2027 AVRUPA DAYANIŞMA
PROGRAMI (ESC) DÖNEMİNE
GENEL BAKIŞ

Avrupa Dayanışma Programı (ESC);
 2019-2027 AB Gençlik Stratejisini uygular
 Toplumsal dayanışmaya ve insani ihtiyaçlara katkı sunar
 Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız
insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek
için bir araya getirir
 Avrupa'da gönüllülüğü teşvik eder
 Dahil etme, yeşil ve dijital gündemi destekler
 Gençlerin karar alma süreçlerine katılımını da teşvik eder
 Gençleri toplumda aktif ve değişimin gerçek aracıları olmaya
teşvik eder ve güçlendirir
 Gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sağlar

YENİ ÖNCELİKLER

2021-2027 Döneminde
Avrupa Dayanışma
Programında (ESC )

3 öncelik:
 Dijital Gündem
 Yeşil Gündem
 Dahil Etme

DİJİTAL GÜNDEM

Avrupa Dayanışma Programı (ESC);


dijital becerileri artırmak, dijital okuryazarlığı teşvik etmek ve dijital
teknolojinin riskleri ve fırsatlarını anlamak için geliştirilen proje ve
etkinlikleri destekleyerek dijital dönüşüme katkıda bulunuyor

YEŞİL GÜNDEM



bütün proje ve faaliyetlerde yeşil uygulamaları benimsemeyi hedeflemenin
yanında çevre konusunda da hem katılımcılar hem kurumlar arasında sorumlu
ve sürdürülebilir bir etkileşimin geliştirilmesini teşvik ediyor

DAHİL ETME



dahil etme ve çeşitliliği teşvik ediyor, tüm gençlerin Avrupa Dayanışma
Programı (ESC) fırsatlarına eşit şekilde erişmesini sağlamayı amaçlıyor



gençlerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik ediyor, gönüllülük
faaliyetiyle gençleri toplumda aktif olarak değişimin gerçek aracıları olmaya
teşvik ediyor ve gençleri güçlendiriyor

AVRUPA DAYANIŞMA
PROGRAMI’nın (ESC) SUNDUĞU
FIRSATLAR
Avrupa Dayanışma Programı
(ESC) çeşitli alanlarda
dayanışma faaliyetlerine
katılmayı arzu eden
gençlere yönelik olarak AB
tarafından oluşturulan ve
finanse edilen bir program
olarak 2021-2027 döneminde
de gençleri desteklemeye
devam ediyor.
Bu dönemde mevcut
gönüllülük ve dayanışma
faaliyetlerinin yanında
insani yardım faaliyeti de
uygulanmaya başlıyor…

GÖNÜLLÜLÜK

 Gönüllülük projeleri, gençlere dayanışma faaliyetlerine katılma
fırsatları sunar ve yerel topluluklar içinde belirlenen ihtiyaçların
karşılanmasına yardımcı olur. Gönüllülük, katılımcının ikamet ettiği
ülke dışındaki bir ülkede (sınır ötesi) veya katılımcının ikamet ettiği
ülkede (ülke içinde) gerçekleştirilebilir.
 Gençler, bireysel olarak veya grup halinde gönüllü olabilir. Bireysel
gönüllülük 12 aya kadar sürebilirken, grup halindeki gönüllülük
faaliyetleri genellikle 2 hafta ile 2 ay arasında sürer.

DAYANIŞMA

 Dayanışma projeleri, yaşadıkları toplumdaki temel zorlukları ele
almak amacıyla kurgusundan yürütülmesine ve sonuçlanmasına
kadar başından sonuna kadar gençlerin içerisinde yer aldığı
faaliyetlerdir.

İNSANİ YARDIM

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), AB Yardım Gönüllüleri
Programını temel dayanak alarak gönüllü faaliyetlerinin insani
yardım operasyonlarını da desteklemesi yönünde kapsamını
genişletti.
 YENİ! Bu faaliyet; tarafsızlık, insaniyet, bağımsızlık ve adil olma
temel ilkelerine dayalı olarak acil yardım sağlamak ve en çok
ihtiyaç duyulan yerlerde yardım, iyileştirme ve koruma sağlamaya
yardımcı olmak için 18 ila 35 yaş arası gençlere açık olacaktır.
 Gençler, AB insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştiği güvenli
üçüncü ülkelerdeki insani zorlukların üstesinden gelinmesine
yardımcı olacaktır.
 İnsani yardım alanındaki gönüllüler, ihtiyacı olan kişilere etkili bir
şekilde yardımcı olmak için gerekli beceri ve yeterliliklere sahip
olmalarını sağlayacak şekilde deneyimli eğitmenlerden ve
uzmanlar tarafından eğitilebilecek ve hazırlanacaktır.

Daha Fazlasını Bilmek İster Misiniz?


Proje örnekleri için Avrupa Gençlik Programı (ESC) Proje Sonuçları Platformu

https://europa.eu/youth/solidarity/projects_en
 Gençler ve gençlik kuruluşları için Avrupa Gençlik Portalı (European Youth Portal,
EYP)

https://europa.eu/youth/solidarity_en

 Gençlik Çalışmalarını teşvik eden eğitimler ve ortak bulma için SALTO-OTLAS
Platformu

https://www.salto-youth.net/

 Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin
Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan EURODESK Ağı

http://eurodesk.ua.gov.tr/

takip edin:

Çevreyi korumak için baskı almadan ekrandan okumanızı öneririz.
Bu doküman Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bilgiler ışığında
hazırlanmıştır.

Nisan, 2021
Türkiye Ulusal Ajansı
İletişim Koordinatörlüğü

