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POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR… 

 

 

 

 

 

Bu dernek   üyesidir. 

www.genclikdernekleri.org 
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ESC-408 POLONYA GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI 
 
Project Dates  : 31th May 2022 – 30th May 2023 

Project Duration   : 12 Months 

Project Venue   : Bydgoszcz (Poland) 

Number Of Volunteer : 1 (One) 

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

Application Deadline : 13 May 2022 untill 23.00 

Application Address : www.genclikdernekleri.org  

 

Activity Description 
The European Solidarity Corps give an opportunity for the youth, to be a part of an individual 
volunteering project.e 
We are searching for European volunteers: 

 Helping disabled people at the „Workshop Therapy Center” of the Foundation  
 Taking an active part in the lessons at the kindergarten 
 Assisting the institute of „Center of the Catholic Culture” with information on how to manage 

youth’s free time  
 Taking part in the „Project” in which you help  disabled people develop their social and 

personal skills 
 Working with the elderly people at The Senior’s Club  
 Taking an active part in the lessons at the kindergarten 
 Taking an active part in the lessons at the Elementary School 

 

Volunteer Responsibilities  
The Therapy Center 
Your resposibilites would be: 

 helping people with disabilities 
 supporting disabled people in their daily work and rehabilitation 
 assisting them during open air activities, trips and tours 

 
The Therapy Center has 7 working areas:  

 housekeeping 
 carpentry 
 gardening 
 art therapy 
 handcrafts 
 tailoring 
 theatre 

 
Center of the Catholic Culture 
Your  duties would be: 

 Showing the kids how they can manage their free time without mobile phones or any other 
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electronic devices 
 Playing with the kids, showing them international games etc. 
 Trying to explain them how the addictions can influence our lifes and how to deal with them 

 

The Senior’s Club 
Your  tasks would be: 

 Taking care of the senior’s requirements  
 Showing them that despite of the language, culture and age boundaries, they all create one 

European integrity 
 

Elementary School 
Your  role would be: 

 Supporting the school in their daily activities 
 Developing students competences 
 Engaging childdren into games 
 Presenting culture of you country 
 Taking an active part in the student council and also integrating with the local community 

 
Who is allowed to participate? 
We are looking for 8 volunteers between 18 and 30 years old. Open-minded, positive, ready to gain 
new experience in international atmosphere 
 
Don’t miss the opportunity to: 

 meet international friends 
 discover Poland 
 learn and develop foreign  
 language skills 

 
Participants will be granted with: 

 flight ticket 
 Pocket money 
 Food money 
 Accommodation 

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 



  
  
 
 

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

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. 


