
 

 

 

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NEDİR? 
Ulusal Ajansın sunduğu onlarca programdan birisi olan AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ile 17-30 
yaşları arasında yüzlerce gencimiz mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın, 1 yıla kadar 
Avrupa'da diledikleri bir ülkede gönüllü faaliyetlerde yer alarak yabancı dillerini geliştirebilmekte, 
yepyeni bir dil öğrenebilmekte kültürlerarası iletişim becerilerini artırabilmekte, hiç tanımadığı 
yeni bir ortamda çalışabilme ve iletişim kurabilme stratejilerini öğrenebilmekte ve bu sayede 
ülkeye döndüklerinde kazandıkları özgüvenle iş piyasasında seçeneklerini 
çeşitlendirebilmektedirler.  
 
HEKVA Koordinatör Kuruluş olarak NE YAPAR? 

 Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluşlarla işbirliği içinde projenin koordinasyonunu sağlar, 
 AGH Anlaşmasında belirlenen görev dağılımı doğrultusunda, AGH hibesini, projedeki 

tüm Gönderen ve Ev Sahibi kuruluşlar arasında paylaştırır, 
 Gönüllünün/lerin, AGH Eğitim ve Değerlendirme Döngüsünün tamamına katılmasını 

sağlar 
 Gönüllüye/lere yerleştikleri Ev Sahibi Kuruluşta destek verir, 
 Projede yer alan Gönderen ya da Ev Sahibi Kuruluşun/ların idari görevlerinin bazılarını 

ya da tamamını yerine getirir, 
 Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluşlarla birlikte, projedeki her bir gönüllünün zorunlu AGH 

grup Sigorta Planına dahil olmasını sağlar, 
 Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluşlarla birlikte ihtiyaç duyan gönüllünün/lerin vize 

düzenlemelerini yapar. Gerektiğinde Ulusal Ajanslar ya da Yürütme Ajansı vize destek 
yazısı verebilirler, 

 Öğrenme ve/veya Youthpass sürecine destek olur. Gönderen, Ev Sahibi Kuruluş ve 
gönüllü ile birlikte, AGH’lerinin bitiminde isteyen gönüllülere Youthpass sertifikası verir. 
 

HEKVA EV SAHİBİ Kuruluş olarak NE YAPAR? 
 Ev Sahibi Kuruluşlar gönüllüleri, belli bir etnik gruba ya da dine mensubiyetlerine, 

cinsel yönelimlerine, siyasi düşüncelerine göre belirleyemedikleri gibi, gönüllüleri 
seçerken belli kalifikasyonları ve eğitim seviyesini de şart koşamazlar, 

 Gönüllülere, fikirlerini, yaratıcılıklarını ve deneyimlerini ortaya koyabilmelerini mümkün 
kılacak iyi tanımlanmış görevler sunarlar, 

 Gönüllüler için açık öğrenme hedefleri belirler,. 
 Gönüllülere uygun barınma ve yeme-içme imkânları sağlarlar. 

 
HEKVA GÖNDEREN Kuruluş olarak NE YAPAR? 

 Gönüllüye bir Ev Sahibi Kuruluş bulunmasında ve onunla temasa geçilmesinde 
yardımcı olur, 

 Projelerine katılmadan önce gönüllünün/lerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme 
fırsatlarına göre onlara yeterli hazırlığı sağlar, 

 Proje süresince gönüllüyle/lerle ve Ev Sahibi Kuruluşla/larla sürekli iletişim halinde 
olur. 

 Gönüllünün proje bittikten sonra ülkesine döndüğünde yaşadığı topluma yeniden 
entegre olmasına yardımcı olur, 

 Gönüllülere deneyimlerini ve öğrenme çıktılarını paylaşmaları ve değiş tokuş etmeleri 
için fırsat sunar, 

 Gönüllülerin, gönüllü hizmet deneyimlerinin ve öğrenme çıktılarının yaygınlaştırılmasını 
ve bunlardan yararlanılmasını teşvik eder, 

 Gönüllülere, başka eğitim, öğrenim ve istihdam imkanları konusunda rehberlik sağlar, 
 Gönüllünün ikamet ülkesindeki Ulusal Ajans tarafından düzenlenecek yıllık AGH 

etkinliğine katılmasını sağlar. 
 
 

 
 


