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POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR… 

 

 

 

 

 

Bu dernek   üyesidir. 

www.genclikdernekleri.org 
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ESC-416 ALMANYA GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI 
 
Project Dates  : August 2022 – September 2023 

Project Duration   : 12 Months 

Project Venue   : Hildesheim (Germany) 

Number Of Volunteer : 1 (One) 

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

Application Deadline : 20 May 2022 untill 23.00 

Application Address : www.genclikdernekleri.org  

 

Activity Description 
The young person is volunteering in 'neighbourhood management' with the central location 'district 
office'. Under the title 'Shaping encounters', our first priority is that the volunteer supports us in 
building up the neighbourhood centre. We therefore attach great importance to creating spaces in 
which the people of the catchment area can meet. Within the framework of empowerment strategies, 
our aim is to strengthen and support the local community's participation by promoting civic 
involvement. The foundations of our work are counselling, education, leisure and community 
development. 
 

Accommodation 
We are looking for a room in a shared flat here in Hildesheim, where you will have access to the 
internet, a shared bath and kitchen and your own room. There is an university in Hildesheim and 
because of the studylive here are a lots of sharing flats. You can get in touch to young people. We 
want to have a look for the room together with you during our preparation training. You will take care 
of your own meals with the money you receive. We will provide you with a bicycle and a monthly 
ticket for public transport in Hildesheim. 
 

Training during the Activity 
You have many opportunities to learn with us. We would like to support you. You go to a language 
course. During your time here with us you will have regular reflection meetings with us. We will offer 
training before, during and after our project.. 
 

Participant Profile 
The biggest building block of our work is contact with the people in our district in the form of district 
work. Therefore, we are looking for a person who is courageous enough to get in touch with the 
people of host organization. Not being shy, being interested in the issues of the residents and being 
open to other people and situations are qualities that will make it easier for you to join us. We do not 
expect any special educational qualifications.We are happy if you bring your own interests and skills 
into our team. 

Nasıl Başvuru Yapılır? 

1) Öncelikle www.genclikdernekleri.org sitesinde bu projenin duyurulduğu sayfada “Ek 
Dosyalar” bölümünden bilgi paketini indirin ve tamamını dikkatlice okuyun. 
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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. 


