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POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRİR… 

 

 

 

 

 

Bu dernek   üyesidir. 

www.genclikdernekleri.org 
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ESC-555 LETONYA GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ KATILIMCI ÇAĞRISI 
 
Project Dates  : 01 January 2023 - 30 September 2023 

Project Duration   : 10 Months 

Project Venue   : Staki (Latvia) 

Number of Volunteer : 1 (One)  

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

Application Deadline : 01 December 2022 until 23.59 

Application Address : www.genclikdernekleri.org  
 

What you can do here? 
 Participate and plan your indoor and outdoor activities for pre-school children 
 Join creative workshops in our local community 
 Attend to cultural events with our community 

 

Role of volunteer 
 Volunteer will be part of our kindergarten and our community non formal education staff; 
 Volunteer will be part of daily activities of Stāķi kindergarten and community 
 Volunteer will help organize teachers of kindergarten daily activities and lessons; 
 Will plan own activities and help kindergarten and community develope 
 Give weekly feedback about volunteering experience 
 Prepare activities with and for local community 
 Promote the volunteering program to gain local community support. 

 

Tasks 

 Help teachers organize daily routine; 
 Help sport teacher organize activities and sports lessons; 
 Organize own activities according kindergarten schedule; 
 Organize some lessons and activities for teachers, parents and kids; 
 Work in local community with local community; 
 Organize activities for local community; 

 

Practicalities 
 Accomodation - flat in Gulbene town;  
 Flat is not new. In flat volunteer will have own separate room. With sharing WC, bathroom 

and kitchen. In flat we have central heating system; all furniture and devices what volunteer 
need; 

 Transport – Gulbene and Stāķi connection is very good. Its possibility to have bicycle; 
 Pocket money 4 EUR per day; 
 Money for food 180 EUR per month; 
 Travel costs reimbursement after volunteer come to Latvia; 
 Monthly payment dates are from 1. to 5. 
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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 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. 


