3. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİPROJELERİNE NEREDEN VE NASIL BAŞVURULUR?
AGH adaylarının karşılaştığı en büyük problemlerin başında doğru projeyi bulamamak,
başvurduğu projelerden yanıt alamamak gelmektedir. Bu problemler adaylara yeterli olmayan,
kısmen yanlışbilgiler verilmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde elimizin altında o kadar fazla
iletişim/haberleşme kanalı olmasına rağmen adaylara sadece resmi proje veritabanı işaret
edilmektedir. Halbuki bu veritabanı dışında sayabileceğimiz onlarca AGH adına hazırlanmış
websitesi/facebook sayfaları/bloglar vardır. Bu bölümde sizlere bu kanallardan bazılarının nasıl
kullanılacağını ve püf noktalarını vermeye çalışacağız.
a. European Youth Portal
Bütün akredite kuruluşların ve devam etmekte olan projelerin listelendiği AGH için
kullanacağımız ana kaynak olan bu portala 
buradan 
ulaşabilirsiniz. AGH projelerini listelemek için önce
sol tarafta bulunan sütundan 
Organisation Country sekmesinden gitmek istediğiniz ülkeyi seçin.
Ardından biraz daha aşağıda bulunan 
EVS Accreditation Type sekmesinden 
Receiving Organisation
’ı
seçin. Seçtiğiniz ülkedeki tüm ev sahibi kuruluşlar ve projeleri karşınızda listelenecektir. Eğer isterseniz
yine sol tarafta bulunan 
Organisation Topics sekmesinden yapmak istediğiniz proje konusunu da
seçerek filtreleyebilirsiniz.
Gitmek istediğimiz ülkedeki projeleri listeledikten sonra şimdi sırada tek tek projeleri
incelemek var. Konusu hoşumuza giden bir projeye tıklıyoruz ve karşımıza biraz uzun bir açıklama
çıkıyor. Bu açıklama aslında bir nevi organizasyonun motivasyon mektubudur. Burada organizasyon
kendini ve daha önce yaptıklarını anlatır, daha sonra sürmekte olan projesinden ve bu projede neler
yapıldığından bahseder. Son olarak da kabul edeceği gönüllü de aradığı özellikleri yazar ve iletişim
bilgileri ile açıklamayı sonlandırır. Buradan bulduğumuz ve beğendiğimiz projeye, açıklamanın
muhtemelen alt kısmında verilen mail adresi aracılığı ile başvurmamız gerekiyor. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi başvurunuzu yaparken mailinizin içine kısaca o projeye neden katılmak istediğinizi,
neden gönüllülük yapmak istediğinizi ve gönderen kuruluşunuzun iletişim bilgilerini yazmayı ihmal
etmeyin. Mailinizin başlığınıda dikkat çekici şekilde hazırlamaya özen gösterin.
Bu veritabanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, bu veritabanında listelenen projelerin
hangilerinin halihazırda gönüllü aradığı ya da aramadığını bilmiyor oluşumuzdur. Buradaki projeler
açık birer çağrı değildir, proje bilgileridir. Daha önceki deneyimlerimizi gözönüne alırsak, bu
veritabanından başvurduğunuz projelere kabul edilme/olumlu‐olumsuz yanıt alma ihtimaliniz göreceli
olarak daha düşük olabilir.
Ayrıca bu veritabanından başvuru yaparken, başvuru yapacağınız tarih de önem arz
etmektedir. AGH için 3 başvuru dönemi vardır; 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim. Şubat’a yetiştirilecek bir
projeye başvurmak için en iyi dönem 15 Aralık – 15 Ocak arasıdır. Diğer dönemler içinde bu tarihleri
hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, Türkiye’den gidecek bir gönüllü için Şubat’ta kabul edilen bir projeye
başlama tarihi Haziran ayını bulabilir, Mayıs için Eylül ayını ve Ekim içinde Ocak ayını bulacaktir.
b. Youth Networks

Diğer bir AGH proje veritabanı da Youth Networks’tür. Bu siteye 
buradan 
ulaşabilirsiniz. Siteye
girdikten sonra sol tarafta bulunan sütundan 
Vacancy
’i seçin. Daha sonra karşınıza çıkan tablonun sağ
tarafında 
Type sekmesine tıklayarak 
EVS Volunteer
’i seçin. Artık tablo halihazırda harıl harıl gönüllü
arayan projeleri içeriyor! Bu sitenin EVS veritabanından farklı tarafı burada listelediğiniz projelerin açık
çağrı yapıyor olmalarıdır, yani acilen gönüllü aramaktadırlar. Bu siteden yapacağınız başvurulara
kabul/olumlu‐olumsuz geri dönüşalma ihtimaliniz çok daha fazladır.
Bu site ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, proje açıklamasına tıkladıktan sonra tepede
projeye son başvuru tarihi yer almaktadır. O tarihi geçmemeye özen göstermelisiniz. Bunun dışında
açıklamanın alt kısımlarında 
Criteria bölümünü göreceksiniz, bu bölümde adaylarda aranan özellikler
yazar. Bazı projeler, sadece bazı ülkelerden gönüllüler arıyor olabilirler. O yüzden bu kısma dikkat
etmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun dışında başvuru için CV ve motivasyon mektubu dışında bir başvuru
formu doldurmanızı isteyebilirler, bu da açıklamanın en alt kısmında yazacaktır.
c. Facebook Grupları
AGH başvurusu için proje ararken başvuracağımız diğer bir önemli kaynakta 
Facebook
’tur.
Facebook’ta verilen AGH ilanlarına ulaşmak için Facebookunuzun arama kısmına 
EVS yazarak, birçok
EVS sayfasını listeleyip katılabilirsiniz. Bu sayfalarda periyodik olarak gönüllü çağrıları yapılmaktadır.
Bu çağrıların çoğunluğu son dakika çağrıları olduğu için yukarıda paylaştığımız alternatiflere göre
buradan yapacağımız başvurularda kabul/olumlu‐olumsuz geri dönüşalma ihtimalimiz çok daha
yüksektir. Facebook üzerinde onlarca grup olduğu için hepsini burada paylaşmamız mümkün değil.
Ancak bu gruplardan önce çıkan bazıları şunlardır (Üzerlerine tıklayarak gruplara ulaşabilirsiniz.);
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Bu sayfa ve grupların size sunduğu bir diğer avantajıda projeyi yapan kuruluşveya kişiler ile
Facebook üzerinden direkt olarak iletişime geçme imkanı tanımasıdır. Paylaşımı yapan kişiye özel
olarak mesaj atabilir ve sorularınızı sorabilir, kendinizi tanıtabilirsiniz.
d. EVS Blogları
EVS başvurusunda kullanabileceğiniz bir diğer kaynak da bloglardır. Her ne kadar çok
kullanılmasa da bir alternatif olarak düşünülebilir. Bu bloglara ulaşmak için 
Google
’ı kullanmanız

gerekiyor. İnternetin derinliklerinde kaybolmuşbir blogda hayatınızın AGH fırsatını bulabilmeniz
olasıdır.

