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#EYY2022
2022 Avrupa Gençlik Yılı - #EYY2022
Kutlamasına Katılmak için
Açık Davet

Sesinizi
Duyurun!

“

“

2022, daha yeşil, daha kapsayıcı ve dijital bir gelecek
inşa etmek için Avrupa gençliğinin önemine ışık tutan
Avrupa Gençlik Yılı olarak kutlanıyor.

Yeni bilgiler öğrenmek, vizyonunuzu paylaşmak, insanlarla tanışmak
ve faaliyetlerde bulunmak için bol bol fırsat sunan Avrupa Gençlik Yılı,
pandemi sonrası bir perspektifte güvenle ve umutla ilerlemenin tam
zamanı…
2022 Avrupa Gençlik Yılı’ nı gelin hep birlikte kutlayalım…

Siz de
AVRUPA
GENÇLİK YILI’na katılın

#EYY2022

#EuropeanYearOfYouth
#AvrupaGençlikYılı

Avrupa Gençlik Yılı Ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği
Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak koordinasyonuyla
gerçekleşecek.
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Avrupa Gençlik Yılının Hedefleri:
Gençleri cesaretlendirmek, desteklemek ve onlarla biraraya
gelmek için Avrupa Gençlik Yılı dört hedefe sahip:
1. Yeşil ve dijital dönüşümlerin ve diğer Birlik politikalarının
gençler ve genel olarak toplum için nasıl fırsatlar sunduğunu
vurgularken, COVID-19 pandemisinin onlar üzerindeki
olumsuz etkilerine özel olarak odaklanarak gençler için
olumlu bakış açılarının yenilenmesi,
2. Gençlik çalışmaları aracılığıyla, özellikle imkânı kısıtlı
gençlerin Avrupa Birliğinin sunduğu fırsatlar hakkında bilgi
sahibi aktif vatandaşlar olmaları için desteklenmesi,
3. Gençlerin kişisel, sosyal, ekonomik ve mesleki gelişimlerini
desteklemek için AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde
kendilerine sunulan çeşitli fırsatları daha iyi anlamalarının
sağlanması,
4. Gençlik gözüyle bakış açısının her düzeyde politika
oluşturma sürecine dâhil edilmesini teşvik etmek için 2019
– 2027 AB Gençlik Stratejisi doğrultusunda tüm ilgili politika
alanlarında gençlik politikasının yaygınlaştırılması.

Detaylı bilgi:

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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İletişim Kılavuzu
Siz de yıl boyunca düzenleyeceğiniz farklı etkinliklerde Avrupa Gençlik
Yılını çevrenize duyurun, gençlerle birlikte yapacağınız etkinliklerinizde
Avrupa Gençlik Yılına vurgu yapın ve sosyal medya adreslerinizde
yaptığınız etkinliklerinizi paylaşın.

“

“

Avrupa Gençlik Yılı etkinlikleri gençlik alanında
faaliyet gösteren tüm kurumlara açıktır.

Neler Yapabilirsiniz?
Hayal gücünüzle sınırlı olabilecek etkinliklerden bazılarını sıraladık:
( konser, sergi ve film gösterimi
( halkın dâhil olduğu bilgilendirme, şenlik, sokak etkinlikleri ve
kermesler
( karar alıcılarla buluşma faaliyetleri
( radyo televizyon programları
( farkındalık artırma faaliyetleri
( seminerler, tecrübe paylaşımı toplantıları ve daha fazlası

Sesinizi Nasıl Duyurabilirsiniz?
Düzenleyeceğiniz etkinliklerin görsel malzemelerini oluştururken ve
sosyal medya içeriklerinizi hazırlarken aşağıdaki hususlara dikkat
etmeniz halinde, etkinliğinizin daha geniş kitleler tarafından görülmesini,
hatta etkinliklerinize katılımda bulunulmasını sağlamış olursunuz.
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Avrupa Gençlik Yılı kapsamında oluşturulan ve tüm Avrupa’daki
etkinliklerin görüntüleneceği Avrupa etkinlik haritasına giriş yapın.
Sesinizi sadece yakın çevrenize değil, tüm Avrupa’ya duyurun…
Etkinlik haritasına nasıl giriş yapabileceğinize ilişkin bir rehber
hazırladık…
Avrupa Etkinlik haritasına giriş rehberi

işte tam burada!

Etkinliklerinizi Paylaşırken
Nelere Dikkat Etmelisiniz?
( Etkinliklerinizi 2022 yılı sonuna kadar gerçekleştirin
( Etkinliklerinizle ilgili duyurularda (afiş, branda, internet
sayfası, bayrak, el ilanı gibi) #EYY2022 logosunu kullanın

Logo kullanım kılavuzu burada!!
Logoların vektörel formatları ise burada…
( Etkinlikle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda
daha geniş kitlelere ulaşmak için

#EYY2022 öncelikli olmak üzere
#EuropeanYearOfYouth ve
#AvrupaGençlikYılı etiketlerini kullanın
(@ulusalajans,
@ABBaskanligi,
adreslerini etiketleyin

@gencliksporbak

( Etkinlik esnasındaki video, fotoğraf gibi görselleri paylaşın
( Etkinliğinizi yerel basınla paylaşın ve mümkünse etkinlik
hakkında kısa bilgi, yer ve zaman bilgisi ve fotoğraf içeren
bir not ile haber yapılmasını sağlayın
( Etkinlik paylaşımlarınızın Avrupa Komisyonu tarafından da
yaygınlaştırılabilmesi için İngilizce içerikler de üretin.
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Gençlik faaliyetleri olan herkesi kendi #EYY2022 etkinliklerini
planlamaya ve

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en

sayfası üzerinden etkinlik girişlerini gerçekleştirmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, yükseköğretim kurumlarımız ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İl
Gençlik ve Spor Müdürlükleri, belediyeler, gençlik alanında çalışan sivil
toplum kurumlarımız gibi tüm paydaşlarımızı sadece etkinlik yapmaya
değil; aynı zamanda illerinde yapılan #EYY2022 etkinliklerinin
yaygınlaşmasına destek olmaya davet ediyoruz.

Şimdi hazırsanız

Etkinlik girişi yapmak için tıklayınız

Sorularınız için eyy2022@ua.gov.tr
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