T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Gençlik Programı

DÜNYAYI İDEALLERİNLE
DEĞİŞTİREBİLİRSİN!
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DÜNYAYI İDEALLERİNLE
DEĞİŞTİREBİLİRSİN!
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Hedef Kitlesi

Program / Faaliyet

Başvuruyu Kim Yapar?

Gençler,
Gençlik Liderleri,
Gençlik Çalışanları

Gençlik Programı

Resmi olmayan gençlik grupları,
STK’lar,
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
Kamu kuruluşları,
Okullar ve üniversiteler

Üniversite Öğrencileri,
Akademik Personel,
İdari Personel

Erasmus

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları

Okul Eğitimi Personeli (Öğretmenler,
İdareciler),
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

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

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

Yetişkin Eğitimi Alanında Çalışanlar,
Yetişkin Öğreniciler (örgün eğitim dışında
olanlar)

Eğitim Yöneticileri/Uzmanları ve Karar
Alıcılar

Grundtvig

Çalışma Ziyaretleri

Okullar, il milli eğitim müdürlükleri, öğretmen
adayları, öğretmenler ve okul idarecileri

Mesleki eğitime yönelik proje hazırlayabilecek
tüzel kişiliğe sahip resmi ya da özel kuruluşlar

Yetişkin eğitimi ile ilgili hizmet sunan her tür
kamu, özel ve sivil kuruluşlarda çalışan
eğitimciler/yöneticiler veya bu alanda gönüllü
hizmet sunan kişiler
Kurum yöneticileri, genel eğitim ve mesleki
eğitim yöneticileri/uzmanları
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Son başvuru tarihleri:
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Harekete Geç!
Genç olmanın ayrıcalığını, ideallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirerek keşfetmeye ne dersiniz?

Başvuru ve detaylı bilgi için
www.ua.gov.tr
edebilirsiniz.
Avrupa adresini
gençliğiziyaret
arasındaki
sosyal uyumu güçlendirmeyi ve gençler arasındaki hoşgörüyü geliştirmeyi

hedefleyen
Son başvuru
tarihleri:Gençlik Programı’nın alt eylemleri sizlerin ilgileri, hayalleri ve hedefleri göz önüne alınarak
1 Şubat, kurgulanmıştır.
1 Mayıs ve 1 Ekim.
Bu program ile yurt içinde veya yurt dışında etkinliklere katılabilir, hayalinizdeki projeyi hayata geçirebilirsiniz.

Gençlik Değişimleri

Eylem 1.1

GENÇ DEĞİŞİM,
GENÇ GELİŞİM!
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Projeler İçin Ortak Bulma

İçindekiler

Gençlik Programı’nda uluslararası bir proje gerçekleştirebilmek için bir veya birden fazla ortağa ihtiyaç
duyulur.
Ortak bulmanın pek çok yolu vardır. Otlas (http://www.salto-youth.net/otlas) veritabanı proje bulmak için en
verimli yoldur. Bunun yanı sıra kişisel/kurumsal bağlantılarınız, internet araması ile bulacağınız ve konunuz
ile ilgili kuruluşların internet siteleri muhtemel ortaklarınız ile tanışmanıza aracı olabilir. Ortak proje fikirlerinin
bir platformda dile getirilerek, ortak arandığı e-gruplardan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca Başkanlığımızın
sitesinde faydalı diğer önerileri bulabilirsiniz.

Nasıl Başvurulur?

Harekete Geç!

Başvurular, Başkanlığımıza yapılır. Başvuruyu resmi olmayan bir gençlik grubu, sivil toplum kuruluşu,
okul, üniversite, yerel yönetim veya gençliğe hizmet eden bir kamu kuruluşu yapabilir. Başvuran profilinin
Eylemlere göre farklılık gösterebileceğine dikkat ediniz.
Başvuru online sistem üzerinden yapılır. Ayrıca bir adet
imzalı kopyasının gerekli ekleriyle birlikte en geç son
başvuru tarihinde, postaya veya kargoya teslim edilmesi
gerekir. Başvurunun varış tarihi değil postaya/kargoya
veriliş tarihi esastır.
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Başvuru ve detaylı bilgi için
www.ua.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Son başvuru tarihleri:
1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim.

Sizin idealiniz hangisi?
AB ülkelerinden genç gruplarla birlikte gerçekleşecek bir proje için:
Eylem 1.1, Eylem 1.2, Eylem 1.3, Eylem 3.1, Eylem 4.3 veya Eylem 5.1
Türkiye’de ve yabancı ortak olmadan gerçekleşecek bir proje için:
Eylem 1.2 (Ulusal Tipi), Eylem 5.1(Ulusal Tipi)
Avrupa gönüllü hizmeti yapmak için:
Eylem 2
Balkan ülkelerinden, Kafkas veya Akdeniz ülkelerinden ortaklı bir proje için:
Eylem 3.1
Gençlik değişim faaliyetleri için:
Eylem 1.1, Eylem 3.1
Seminerler, eğitim kursları, çalışma ziyaretleri, işbaşı eğitimi, değerlendirme toplantıları, fizibilite
ziyaretleri, ortaklık oluşturma gibi faaliyetler için:
Eylem 4.3, Eylem 3.1
Gençlerin demokrasiye ve karar alma süreçlerine katılımını artırmayı sağlayacak faaliyetler için:
Eylem 1.3, Eylem 5.1
Tüzel kişiliği olan bir kuruluşsanız:
Tüm eylemler
Bir gençlik grubu iseniz:
Eylem 1.1, Eylem 1.2, Eylem 1.3 ve Eylem 4.3
Ulusal ajanslarca düzenlenen kısa süreli eğitimler için:
TCP (Training and Cooperation Plan - Eğitim ve İşbirliği Planı)
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Gençlik Değişimleri

Eylem 1.1

GENÇ DEĞİŞİM,
GENÇ GELİŞİM!

Eylem 1.2
Gençlik
Eylem 1.1 - Girişimleri
Gençlik Değişimleri, iki ya da daha çok AB ülkesinden gelen gençlerin bir araya gelerek belirli

konularda fikir alışverişi yapmalarını sağlar.

GİRİŞİMCİ GENÇLER,
YARATICI ÇÖZÜMLER!

Program, farklı ülkelerden genç gruplarına birbirlerinin kültürlerini tanıma imkanı sunar. Gruplar, karşılıklı
ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimi’ni birlikte planlayıp farklı bakış açıları kazanırlar.
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Eylem Neyi Hedefliyor?
•

Kişisel, sosyal ve mesleki gelişim için yeterliklerin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini,

•

Farklı ülkelerden gençlerin arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi,

•

Gençlere farklı bakış açıları kazandırmayı,

•

Değişik ülkelerden gençlerin fikir alışverişinde bulunmalarını,

•

Gerek ulusal, gerekse uluslararası çapta bilgi paylaşımını,

•

Gerek eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi yönden gerekse; sağlık ve engellilik durumu açısından
belli dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedefliyor.

Eylemden Kimler Yararlanabilir?
Projeye, 13-25 yaş arasındaki gençler (katılımcı sayısının % 20’sine kadar bir sayıda katılımcı 25 ile 30 yaş
aralığında olabilir) katılabilir. Bununla birlikte her bir grupta 18 yaşından büyük bir grup lideri yer almalıdır.
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Gençlik Girişimleri

Eylem 1.2

GİRİŞİMCİ GENÇLER,
YARATICI ÇÖZÜMLER!
Eylem 1.2 - Gençlik Girişimleri, yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekler.
Gençlerin girişimciliğini ön planda tutan bu eylemin Ulusal Gençlik Girişimleri ve Ulus Ötesi Gençlik
Girişimleri olarak iki temel başlığı vardır. Yerele katkıyı hedefleyen Ulusal Gençlik Girişimleri, yurt dışından
ortak gerektirmez. Başarılı bir grup girişiminden doğan örnek uygulamaların belirlenmesi ve sonuçlarının
diğer ülkelerdeki diğer gruplarla paylaşılmasını hedefleyen Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri, AB ülkelerinden
ortak alınmasını gerektirir.
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Eylem Neyi Hedefliyor?
•

Gençlerde girişimcilik ve yaratıcılığın gelişimini desteklemeyi,

•

Bulunduğu coğrafyada katma değer yaratmayı,

•

Gençlerin toplumla bütünleşmelerine zemin oluşturmayı,

•

Avrupa çapında üretilen iyi proje örneklerini diğer ülkelerle paylaşmayı,

•

Gerek eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi yönden gerekse sağlık ve engellilik durumu açısından
belli dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedefliyor.

Eylemden Kimler Yararlanabilir?
Projeye 18 ve 30 yaş arasındaki gençler katılabilir. 18 yaşın altındaki gençler ( 15 – 17 arası), herhangi bir
yaş ya da coğrafi bölge zorunluluğu olmayan bir koçun olması durumunda projeye dahil olabilirler.
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Eylem 1.3

Gençlik Demokrasi Projeleri

Öğrenci Staj Hareketliliği
GENÇb. DÜŞÜNCELER,
DEMOKRATİK GELİŞİMLER!

Avrupa Gönüllü Hizmeti

Eylem 2

Eylem 1.3 - Gençlik Demokrasi Projeleri, gençlerin hem yerel, bölgesel, ulusal hem de uluslararası düzeyde

demokratik yaşama
katılımını destekler.
GÖNÜLLÜ
GENÇLER,
Gençlerin demokrasi mekanizmalarına katılımları ve temsili, aktif vatandaşlık kavramları konusunda
DUYARLI NESİLLER
duyarlılığını yükseltmeyi ön planda tutan program, toplumda aktif bir vatandaş olarak yer almak isteyen
gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlar.

Eylem 3.1

Avrupa Birliği
Komşu Ülkeleriyle İş Birliği
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Eylem Neyi Hedefliyor?
•

Gençlerin demokratik yaşamda aktif olmasını tetiklemeyi

•

Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu artırmayı,

•

Gençleri siyasi karar alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirmeyi,

•

Gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen olumsuz koşullarla mücadele etmeyi,

•

Gerek eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi yönden gerekse sağlık ve engellilik durumu açısından
belli dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedefliyor.

Eylemden Kimler Yararlanabilir?
Projeye 13 ve 30 yaş arasındaki gençler katılabilir. Bunun dışında, demokratik kurumlara katılım konusunda
karar vericiler ya da uzmanlar, yaşlarına ve coğrafi konumlarına bakılmaksızın projeye dahil olabilirler.
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Avrupa Gönüllü Hizmeti

Eylem 2

GÖNÜLLÜ GENÇLER,
DUYARLI NESİLLER

Eylem 3.1

Avrupa Birliği
Komşu
EylemÜlkeleriyle
2 - Avrupa Gönüllü
Hizmeti, gençlerin diledikleri bir AB ülkesinde, sosyal içerikli bir projede
İş Birliği
yer almasını sağlayan bir etkinliktir.

FARKLI
KÜLTÜRLER,
18-30 arasındaki
gençlerin ekonomik, politik, sosyal ve çevresel amaçları başarmak için sahip
oldukları hünerlerini sergilemelerine imkan veren programda herhangi bir yabancı dil bilgisi
DÜNYASI
BÜYÜK GENÇLER!
aranmaz. Program, gençlerin gönüllülük ruhunu tetikleyerek, onların topluma daha aktif olarak
katılmalarına imkan sağlar.
Eylem 4.3

Gençlik Çalışanları ve Gençlik
12
Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma

Eylem Neyi Hedefliyor?
•

Gençlerde sosyal sorumluluk duygusunu artırmayı,

•

Kültürler arası etkileşimi desteklemeyi,

•

Gencin hem yaşadığı coğrafyada, hem de yurt dışında gönüllü faaliyetlere katılmasıyla hoşgörü
kavramını geliştirmeyi,

•

Gerek eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi yönden gerekse sağlık ve engellilik durumu açısından
belli dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedefliyor.

Eylemden Kimler Yararlanabilir?
18-30 yaş arasındaki tüm gençler katılabilir. Kuruluşlar, gönüllüler için gönderen veya ev sahibi kuruluş
olabilir.
Gençler, AB ülkelerinde katılabilecekleri AGH projeleri hakkında bilgi almak için internet sitemizi inceleyebilir
gönderen ve ev sahibi akredite kuruluşları seçebilir.
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Eylem 3.1

Avrupa Birliği
Komşu Ülkeleriyle İş Birliği

FARKLI KÜLTÜRLER,
DÜNYASI BÜYÜK GENÇLER!
Eylem 4.3

ençlik Çalışanları ve Gençlik
Kuruluşları
İçin Eğitim
ve AğÜlkeleriyle
Kurma İş
Eylem 3.1 - Avrupa
Birliği Komşu

Birliği, gençlerin AB’ye komşu ülkelerle de iş birliği

yapabilmelerine imkan sağlar.

GENÇLER
PAYLAŞIR,
AB’yi tek bir ülke gibi gören Eylem 3.1, gençlere Balkanlar, Akdeniz, Doğu Avrupa ve Kafkas ülkeleri gibi AB
ülkeleri dışında yaşayan gençlerle de proje geliştirme imkanı sunar.
BİLGİ ÇOĞALIR…
Katılımcılarına AB kültüründen farklı kültürlerle etkileşim ayrıcalığı tanıyan Eylem 3.1 altında, “Gençlik
Değişimleri” ile “Eğitim ve Ağ Kurma” alt eylemlerinde proje yapılabilir.
Eylem 5.1

Gençler ve Gençlik Politikalarından
Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar
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GENÇLER,
GENÇLİK

Eylem Neyi Hedefliyor?
•

Dünyanın diğer bölgeleriyle yaygın eğitim ve gençlik alanında değişimleri ve iş birliğini geliştirmeyi,

•

AB sınırlarının dışında da gençlik programının temel hedeflerini yaymayı,

•

AB’ye komşu ülkelerle ortaklık kurma imkanı sunarak, farklı kültürlerden beslenmeyi,

•

Gerek eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi yönden gerekse sağlık ve engellilik durumu açısından
belli dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedefliyor.

Eylemden Kimler Yararlanabilir?
Gençlik değişimlerine13-25 yaş arasındaki gençler (katılımcı sayısının % 20’sine kadar bir sayıda katılımcı
25 ile 30 yaş aralığında olabilir) katılabilir. Bununla birlikte her bir grupta 18 yaşından büyük bir grup lideri
yer almalıdır.
Eğitim ve ağ kurma projeleri için yaş sınırı yoktur.
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Eylem 4.3

Gençlik Çalışanları ve Gençlik
Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma

GENÇLER PAYLAŞIR,
BİLGİ ÇOĞALIR…
Eylem 5.1

Gençler ve Gençlik Politikalarından
Sorumlu
Olanlar
İçinKuruluşları
Toplantılar
Eylem 4.3 - Gençlik
Çalışanları
ve Gençlik
İçin Eğitim ve Ağ Kurma, gençlik çalışmalarında ve

GENÇLER, GENÇLİK
Eylem, işbaşı eğitimi, fizibilite ziyareti, değerlendirme toplantısı, çalışma ziyareti, ortaklık oluşturma faaliyeti,
BULUŞUYOR!
seminer, eğitim kursuİÇİN
ve ağ kurma
faaliyetlerinden birinin ya da birkaçının gerçekleştirilmesine imkan sağlar.
kuruluşlarında aktif olarak çalışan kişilerin istifadesine açıktır.

Deneyimlerin ve uzmanlığın paylaşıldığı eylem, uzun süreli projelerin, ortaklıkların ve ağların oluşmasını
sağlayacak faaliyetleri destekler.
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Eylem Neyi Hedefliyor?
•

Avrupa gençlik çalışmalarında iş birliğinin ve eğitimin geliştirilmesini,

•

Gençlik programı kapsamındaki projelerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişim için yeterliklerin geliştirilmesi
veya iyileştirilmesini ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı,

•

Gerek eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi yönden gerekse sağlık ve engellilik durumu açısından
belli dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedefliyor.

Eylemden Kimler Yararlanabilir?
Yaygın eğitim ve gençlik alanında faaliyet gösteren ya da ilgilenen tüm kişiler yaş sınırı olmaksızın projeye
Katılabilirler.
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Eylem 5.1

Gençler ve Gençlik Politikalarından
Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar

GENÇLER, GENÇLİK
İÇİN BULUŞUYOR!
Eylem 5.1 - Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar, gençlik çalışmalarında
aktif kişiler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında iş birliğini, seminerleri ve diyalogu
desteklemektedir. Program, Ulusal Gençlik Toplantısı ve Ulus Ötesi Gençlik Semineri olarak adlandırılan iki
temel başlık üzerinde kurgulanmaktadır.

Eylem Neyi Hedefliyor?
•

Gençlere yönelik sosyal temalar üzerinde fikir üretmek için bir araya gelinmesini,

•

İyi uygulamalar ile fikirlerin değişimini sağlamak ve tavsiyelerde bulunmak üzere gençlerle politika
yapıcıları buluşturmayı,

•

Gerek eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi yönden gerekse sağlık ve engellilik durumu açısından
belli dezavantajları olan gençlere öncelik vermeyi hedefliyor.
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Eylemden Kimler Yararlanabilir?
Projeye 15 ve 30 yaş arasındaki gençler katılabilir. Bunun dışında gençlik alanında görev yapmakta
olan politika yapıcılar ve uzmanlar yaşlarına ve coğrafi konumlarına bakılmaksızın projeye dahil
olabilirler.

TCP (Training and Cooperation Plan - Eğitim ve İş Birliği Planı)
Ulusal Ajanslar’ın yıl içinde düzenleyecekleri ulusal / uluslararası eğitimlerin ve etkinliklerin listelendiği
plandır. Gençler ve gençlik çalışanları, yurt dışında diğer ulusal ajanslar veya Avrupa Komisyonu tarafından,
yurt içinde ise Başkanlığımızca düzenlenen eğitim kursu, seminer, irtibat kurma semineri, konferans, ve
benzeri etkinliklere katılabilirler. Söz konusu etkinliklerin listesi ve başvuru bağlantıları Başkanlığımız
internet sitesi “Gençlik Programı” bölümünde etkinlikler/duyurular adıyla yayımlanmaktadır.
TCP kapsamında katılım sağlanan eğitim kursu veya etkinliğe Başkanlığımızca diğer ulusal ajanslarla
iş birliği halinde şu destekler verilmektedir: Konaklama, yemek masrafları ile yolculuk ve vize masrafları
Herhangi bir TCP etkinliğine başvurmak için ilgili etkinliğe ait online başvuru formunu doldurmak yeterlidir.
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DÜNYAYI İDEALLERİNLE
DEĞİŞTİREBİLİRSİN!
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T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

• Ülke Merkezli Faaliyetler
http://ua.gov.tr
• Merkezi Faaliyetler
http://eacea.ec.europa.eu
twitter.com/ulusalajans
facebook.com/ulusalajans

Sorularınız İçin

bilgi@ua.gov.tr
eurodesktr@eurodesk.eu
www.ua.gov.tr
Bu broşür Avrupa Komisyonu'nun katkısıyla hazırlanmıştır. Broşürde yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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