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POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR… 

 

 

 

 

 

Bu dernek   üyesidir. 

www.genclikdernekleri.org 
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ESC-412 MACARİSTAN GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI 
 
Project Dates  : September 2022 – August 2023 

Project Duration   : 12 Months 

Project Venue   : Gyöngyös (Hungary) 

Number Of Volunteer : 1 (One) 

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

Application Deadline : 25 May 2022 untill 23.00 

Application Address : www.genclikdernekleri.org  

 

Activity Description 
Aims: 

 to improve social responsibility and the sense of solidarity of the volunteers by involving them 
into youth work activities with disadvantaged children (age 5-15)  

 to improve soft skills of the Volunteers like: self-knowledge, selfesteem, motivation, 
assertivity, independency  

 to improve the Volunteer’s knowledge in methods on social and pedagogical fields. It's an 
afternoon program, we are open from 2-7 pm on weekdays.  

 
We provide help in homework, and different nonformal learning opportunities. The volunteers 
organize workshops like dancing, games, crafting etc. It requires lots of backgroud knowledge about 
culture, communication, which we'll teach you, if you choose to participate in the programme. Most 
of the children are in their primary school years, living in the local segregates, where we also work 
with the local community (street social work). 
 

Accommodation 
You will be sharing a fully furnished flats in Gyöngyös. Each Volunteer has his/her own room, but 
the kitchen and bathroom are shared. Now we are searching for 6 Voulnteers. The rent and utilities 
(incl internet) is covered by the programme. Food: every month, we provide pocket money+food 
allowance, so you can plan your meals yourself. Travel: If you live outside of EU, you must have D 
Visa to participate. Travel grant is calculated according to distance bands published by EC..  
 

Training during the Activity 
You will be involved in two trainings: on-arrival and mid-term by hungarian NA. We, the hosting org. 
provide a specific 5 days training after the arrival to help you getting to know each other and to 
prepare you to carry out the activity. Every week you have a possibility to participate in group and 
individual mentoring, in hungarian language course(20 hours total). 
 

Participant Profile 
This ESC project mostly a training for people who wants to learn about themselves, and about social, 
and educational tools, because they are intrested in this, or they want to work on this field. We think 
about ourselves as professionals who wants to provide real learning process with traditional 
(readings) and progressive nonformal tools (excercises, games) for the volunteers. 
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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. 


