POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR…

Bu dernek
üyesidir.
www.genclikdernekleri.org
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ESC-283 POLONYA GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI
Project Dates

: February 2022 – March 2022

Project Duration

: 7 Week

Project Venue

: Rzeszów (Polan)

Number Of Volunteer

: 20 (Twenty)

Sending Organization

: Pi Youth Association (Pi Gençlik Derneği) – Turkey

Application Deadline

: 10 December 2021 untill 23.00

Application Address

: www.genclikdernekleri.org

Activity Description
We will accept only vaccinated or willing to get vaccinated applicants.
Note: Vaccines accepted in Poland: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca.
This project is designed for a group of 16 (!) youth, especially those with little working, volunteering
and international experience. It is a chance for young people who never taken part in anything similar
before. Do not be afraid to apply.
The volunteer can get involved in following activities:
 open events such as country presentations or language cafe's,
 promoting volunteering, their countries or delivering workshops about culture, human rights,
youth opportunities,
 working with media, photography, film,
 volunteers can write articles, take pictures from our events, lead our social media, creating
promo videos, movie recaps from our projects, preparing final event (youth festival),
 initiating own projects.

Training During the Activity
If you come within the volunteering teams programme, you will be helping us out with ongoing
activities and most importantly with the preparation of the next edition of Youth Festival.
When you volunteer in our organization, you usually work 30-35h per week, 5 days a week. You
also have 2 days off per month, which you can “save for later” and spend a week or two on holidays
at the end of your project.

Participant Profile
In your cover letter, except for motivation, please add a sentence "I am a person with fewer
opportunities because...". We receive many applications and we invite for an interview only those
that we like the most. If you pass to the second stage, you will receive an e-mail via Doodle with an
invitation for an interview with further instructions. Don't miss it and sign up for an interview as soon
as possible after receiving the invitation before it gets expired. Check your spam as well.
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Accommodation, food and transport arrangements
The last week of the project is your days off that you can spend on travelling or leaving home earlier.
You will receive in cash:
 1500 PLN in total for food and pocket money,
 lunch on working days,
 reimbursement of travel and free accommodation.
The volunteers are accommodated in our hostel sharing a room with 1 or 2 persons of the same
gender, having access to a common kitchen and bathroom.

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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