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POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR… 

 

 

 

 

 

Bu dernek   üyesidir. 

www.genclikdernekleri.org 
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ESC-245 MACARİSTAN GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI 
 
Project Dates  : November 2021 – November 2022 

Project Duration   : 12 Months 

Project Venue   : Sopron (Hungary) 

Number Of Volunteer : 2 (Two) 

Sending Organization : Pi Youth Association (Pi Gençlik Derneği) – Turkey  

Application Deadline : 26 September 2021 untill 23.00 

Application Address : www.genclikdernekleri.org  

 

Activity Description 
Our organization also provides after-school programs for kids interested in embracing a multicultural 
experience, mastering English as a foreign language. The vision of our organization is to bring up 
children in a safe, homely environment that bridges intercultural divide, encourages cooperation and 
effective communication with others from different cultural and ethic background. 
 

Activity Topics  
 Environment and natural protection 
 Health and wellbeing 
 Education and training 
 Creativity and culture 

 

Accommodation, Food and Transport Arrangements 
A 60m2 two-roomed well-furnished flat is rented for our two volunteers with a fully equipped kitchen, 
a dining area and bathroom. The flat is situated close to the town center, on the fourth floor of a 
block of flats; in two minutes the volunteer can enjoy the peacefulness of a forest. Volunteers are 
welcomed to have meals within the walls of our daycare, however they can also opt for preparing 
their own menus (lunch allowancw). Volunteers receive a "household allowance" in order to cover 
the costs of their breakfasts and dinners, detergent etc. Bikes, SIM cards, pocket money are also 
provided 
 

Training During The Activity 
Volunteers participate in an on-arrival and a mid-term training organized by the Hungarian 
National Agency. Work related, cultural workshops arranged by the daycare are alo offered. 
Volunteers have the opportunity to learn some Hungarian by using an online platform. 
 

Participant Profile 
We will welcome motivated, committed, active volunteers from any nationalities, who are willing to 
learn, share their knowledge and understand, respect the needs of young children. Once the 
volunteer’s heart is set on working with children there are only five skills, qualities needed: 
patience, the ability to hide frustration, keeping calm in emergency, effective communication and 
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enthusiasm. Some relevant work experience or education related to early childhood experience 
and solid English language knowledge is an advantage, however we are opened to host any 
volunteers. 

Nasıl Başvuru Yapılır? 
1) Öncelikle www.genclikdernekleri.org sitesinde bu projenin duyurulduğu sayfada “Ek 

Dosyalar” bölümünden bilgi paketini indirin ve tamamını dikkatlice okuyun. 
 

2) Başvuruda kullanmak istediğiniz İngilizce Europass CV’nizi (özgeçmişinizi) bu proje için 
hazırladığınız İngilizce Motivasyon Mektubunuzla tek bir Word ya da PDF dosyası olacak 
şekilde bilgisayarınızda birleştirin. İsteğe bağlı olarak çektiğiniz Motivasyon Videosunun 
linkini dosyaya ekleyiniz.  
(Birleştirme işlemini PDF olarak gerçekleştirmek isterseniz https://www.ilovepdf.com/tr web sitesinden 
bu işlemi kolayca yapabilrisiniz.) 
 

3) Ardından www.genclikdernekleri.org sitesinde üye girişi yaptıktan sonra “Pano” dan 
“Özgeçmiş” bölümüne bu projeye başvurmak için hazırladığınız dosyayı yükleyin. Sistem bu 
dosyaya rastgele bir isim verecektir. Lütfen bu ismi unutmayın! 
 

4) Son olarak www.genclikdernekleri.org sitesinde ilanın yayınladığın sayfaya gelip “Başvur” 
butonuna basın. Açılan penceredeki “Kullanmak İstediğiniz Belgeyi Seçin/Yükleyin” 
alanından daha önce “Pano”ya yüklediğiniz belgeyi seçin. Seçimi yaptıktan sonra aşağıdaki 
“Başvur” butonuna basmanız yeterli. Başarılı mesajını gördükten sonra artık başvurunuz 
gerçekleşmiş demektir. 

 
NOT: www.genclikdernekleri.org web sitesindeki mevcut sistem şu anda sadece bir dosya 

yüklenmesine izin verdiğinden dolayı maalesef başvuru için belgelerinizi birleştirmenizi talep 

ediyoruz. Başvuru sırasında birden fazla dosya yüklemenize imkân vermek için gerekli alt 

yapı çalışmalarımız devam ediyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 


