
  
  
 
 

Pİ GENÇLİK DERNEĞİ 31 ARALIK 2027 TARİHİNE KADAR ESC KALİTE BELGESİNE SAHİP AKREDİTE BİR KURULUŞTUR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR… 

 

 

 

 

 

Bu dernek   üyesidir. 

www.genclikdernekleri.org 
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ESC-407 POLONYA GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI 
 
Project Dates  : June  2022 – October 2022 

Project Duration   : 4 Months 

Project Venue   : Narewka (Poland) 

Number Of Volunteer : 1 (One) 

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

Application Deadline : 15 May 2022 untill 23.00 

Application Address : www.genclikdernekleri.org  

 

Activity Description 
The main task of the Culture Center is to promote, create, popularize and protect culture. Our 
program offered art classes, as well as exhibitions/seminars and many local events (concerts, dance 
parties etc). We also have library and cinema hall. The regular forms of our activity include sport 
classes, cooking classes, music classes, plastic circles, learning to play instruments, activities for 
small children and dance groups. We want to involve the volunteer in all our regulary activities and 
propose the following tasks:  

 support in all regulary activities and events  
 support in preparation of cultural events and music festivals, exhibitions etc.  
 support in administrative tasks (like creating posters, flyers, social media)  
 organization of indoor and outdoor activities for children (during summer holidays)  
 conducting own workshops in fields of arts, theatre, music, photography, handicraft or 

language lessons •preparing activities about ecology and zero-waste. 
 

Accommodation, food and transport arrangements 
Volunteer will be accomodated in rented flat or room in Narewka. Each volunteer has own room and 
share kitchen and bathroom with other volunteers/people. For food the volunteer receive money 
each months and has to buy and cook own meals. 

 
Training During the Activity 

On arrival organized by polish National Agency. Supporting organization organizes training about 
animation skills and polish language course. 

 
Volunteer  Profile 
The volunteer should be interested in work with kids, youngsters and/or adults as well as seniors. 
Needs to be creative and to have the ability to take initiative. It is important, that the volunteer has 
his/her own ideas for creative activities and motivation to realize them independently. He/she should 
be open to live in the rural and economically poor region without lot of comfort and typical city life 
style. The volunteer should have a high motivation for learning polish language, because not so 
many people in the community are speaking English. 
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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 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. 


