POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR…

Bu dernek
üyesidir.
www.genclikdernekleri.org
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ESC-282 LİTVANYA GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI
Project Dates

: 15 December 2021 – 15 December 2022

Project Duration

: 12 Months

Project Venue

: Vilnius & Trakai (Lithuania)

Number Of Volunteer

: 1 (One)

Sending Organization

: Pi Youth Association (Pi Gençlik Derneği) – Turkey

Application Deadline

: 27 November 2021 untill 23.00

Application Address

: www.genclikdernekleri.org

About Organization
Our organization is a nongovernmental organization founded by ex-EVS volunteers with a goal to
strengthen andpromote non-formal education and volunteering at national and international level.
Our organization also seeks to provide young people (including those with fewer opportunities) an
opportunity for self and professional development through active involvement in non-formal based
activities. To reach our goal we work to disseminate and promote volunteering and
nonformaleducation ideas, to unite volunteers, to create volunteering traditions in Lithuania, to
exchange best practices of youth work internationally, to raise the quality of youth work in the field
of volunteering, to promote cultural cooperation and develop socio-cultural competences. Our
organizaiton acts as a coordinating organization for these projects.

About Project
This is a project, that connects international long-term volunteers and their hosting organizations in
Lithuanlan cities (Vilnius and Trakai). While coordinating international volunteering projects our
organization, as organization, has established good and long-lasting relationships with hosting
organizations in Lithuania, that wants to continue their work with international volunteers, keep on
hosting new ones. We see the value in this project, because both hosting organizations and
volunteers will have the possibility to enhance their skills in an informal way, gain new skills, learn
to collaborate better, to be more tolerant, to be responsible citizens, share experiences and enhance
intercultural competencies

Kindergarten
Kindergarten was established in 2013, it provides pre-school education for children from 1 to 6 years
old kids. Kindergarten offers daily activities for kids, as well as different events, actions, different
workshops. Volunteer will be helping kindergarten teachers to implement different activities for kids,
organize events, workshops and etc. The Volunteers will also have a space to implement his/her ow
ideas, projects, activities.

Accommodation, food and transport arrangements
Volunteer will be accommodated in a rented apartment together with other volunteers, each
volunteer will have a separated room. Volunteer will be provided with monthly allowance (food and
pocket money), monthly public transport ticket.
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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 dosyaya unutmayacağınız
bir isim vererek yükleyiniz.
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.
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