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'Gençlik Programý kapsamýnda Ýleri düzey Öðrenme ve  Eðitim Fýrsatlarýný 
Desteklemektir.' Avrupa Komisyonu Avrupa Gençlik Programýnýn daha etkin bir 
þekilde hayata geçirilmesini saðlamak amacýyla gençlere çok deðerli yaygýn 
eðitim deneyimleri kazandýran ve sekiz SALTO-GENÇLÝK Kaynak 
Merkezi'nden meydana gelen bir iletiþim aðý oluþturmuþtur. 

SALTO'nun amacý Avrupa vatandaþlýðý, kültürel çeþitliliðin saðlanmasý ve 
Avrupa-Akdeniz ortaklýðý (EuroMed), Güneydoðu Avrupa veya Doðu Avrupa ve 
Kafkasya bölgelerinde imkanlarý kýsýtlý gençlerin sisteme dahil edilip topluma 
kazandýrýlmalarý gibi öncelikli alanlardaki Avrupa Gençlik Programý projelerine, 
eðitim ve iþbirliði faaliyetleriyle ve Ulusal Ajanslara bilgi araçlarýnýn saðlanmasý 
suretiyle destek vermektir.

SALTO-GENÇLÝK Avrupa'daki bu öncelikli alanlardaki Ulusal Ajanslara ve 
Avrupalý gençlik çalýþanlarýna kaynak, bilgi ve eðitim imkanlarý sunar. 
Yukarýdaki alanlara iliþkin bazý kaynaklara www.SALTO-YOUTH.net 
adresinden ulaþýlabilir. Avrupa Eðitim Takvimine, gençlik çalýþanlarýnýn 
eðitimine iliþkin araç kutularýna, Gençlik Programý çerçevesinde online 
eðitmenlere, baðlantýlara, kaynaklara ve daha birçoðuna internet üzerinden 
eriþebilirsiniz....

SALTO-GENÇLÝK, Gençlik Programý kapsamýndaki Ulusal Ajanslar, Avrupa 
Konseyi, Avrupa Gençlik Forumu, Avrupalý genç çalýþanlar, eðitimciler ve eðitim 
teþkilatlarý gibi Avrupa gençlik çalýþmalarýna yönelik diðer aktörlerle de faal bir 
þekilde iþbirliðinde bulunmaktadýr. 

Daha fazla bilgi ve kaynaða ulaþmak için
www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/ 
adresindeki katýlým sayfalarýna  bakýnýz. 
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Kýrsal ve coðrafi yönden izole bölgelerde uluslararasý projeler oluþturulmasý 
hakkýnda gençlik  çalýþanlarý için hazýrlanmýþ pratik bir rehber.



SALTO-GENÇLÝK NEDÝR?

SALTO DAHÝL ETME KAYNAK MERKEZÝ 
www.salto-youth.net/inclusion/

...'Gençlik Programý kapsamýnda ileri düzey Öðrenme ve  Eðitim Fýrsatlarýný desteklemektir.' 
Avrupa Komisyonu Avrupa Gençlik Programýnýn daha etkin bir þekilde hayata geçirilmesini 
saðlamak amacýyla gençlere çok deðerli yaygýn eðitim deneyimleri kazandýran ve sekiz SALTO-
GENÇLÝK Kaynak Merkezi'nden meydana gelen bir iletiþim aðý oluþturmuþtur. 

SALTO'nun amacý Avrupa vatandaþlýðý, kültürel çeþitliliðin saðlanmasý ve Avrupa-Akdeniz 
ortaklýðý (EuroMed), Güneydoðu Avrupa veya Doðu Avrupa ve Kafkasya bölgelerinde imkanlarý 
kýsýtlý gençlerin sisteme dahil edilip topluma kazandýrýlmalarý gibi öncelikli alanlardaki Avrupa 
Gençlik Programý projelerine, eðitim ve iþbirliði faaliyetleriyle ve Ulusal Ajanslara bilgi 
araçlarýnýn saðlanmasý suretiyle destek vermektir.

SALTO-GENÇLÝK Avrupa'daki bu öncelikli alanlardaki Ulusal Ajanslara ve Avrupalý gençlik 
çalýþanlarýna kaynak, bilgi ve eðitim imkanlarý sunar. Yukarýdaki alanlara iliþkin bazý 
kaynaklara www.salto-youth.net adresinden ulaþýlabilir. Avrupa Eðitim Takvimine, gençlik 
çalýþanlarýnýn eðitimine iliþkin araç kutularýna, Gençlik Programý çerçevesinde online 
eðitmenlere, baðlantýlara, kaynaklara ve daha birçoðuna internet üzerinden eriþebilirsiniz....

SALTO-GENÇLÝK, Gençlik Programý kapsamýndaki Ulusal Ajanslar, Avrupa Konseyi, Avrupa 
Gençlik Forumu, Avrupalý genç çalýþanlar, eðitimciler ve eðitim teþkilatlarý gibi Avrupa gençlik 
çalýþmalarýna yönelik diðer aktörlerle de faal olarak iþbirliðinde bulunmaktadýr. 

SALTO Dahil Etme Kaynak Merkezi (Belçika'da Flanders Bölgesi) imkanlarý kýsýtlý 
gençlerin Gençlik Programýna dahil edilmesine yönelik olarak Avrupa Komisyonu ile 
birlikte çalýþmaktadýr. SALTO ayrýca Ulusal Ajanslara ve programa dahil edilen genç 
çalýþanlara þu kaynaklarý saðlayarak destek vermektedir:

Program kapsamýndaki baþlýklara ve sosyal dýþlanma riskine maruz kalan belirli 
hedef  gruplarýna  yönelik  eðitim  kurslarý.
Topluma kazandýrma projelerini destekleyecek gençlere yönelik eðitim, çalýþma 
yöntem ve araçlarý.
Gençlerin topluma kazandýrýlmasýna yönelik uluslararasý projelere iliþkin pratik ve 
teþvik edici yayýnlar. 
Katýlým bülteni aracýlýðýyla verilen, topluma katýlým ve buna iliþkin fýrsatlara dair güncel 
bilgi.
Topluma katýlýma iliþkin online kaynaklara yönlendiren kullanýþlý linkler.
Topluma kazandýrma ve gençlik alanlarýnda görev alan eðitimciler ve ilgili kaynaklara 
iliþkin genel açýklama.
Ýmkanlarý kýsýtlý gençlerin topluma kazandýrýlmasý sürecini daha verimli ve kolay kýlmak 
adýna ilgili taraflarýn biraraya getirilmesi 

Daha fazla bilgi ve kaynaða ulaþmak için www.salto-youth.net/inclusion/ adresindeki 
katýlým sayfalarýna  bakýnýz. 
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 KIRSAL GENÇLÝK 
     PROJELERÝ

ULUSLARARASI 
GÝRÝÞ



SALTO-GENÇLÝK MERKEZLERÝ FARKLI HEDEF GRUPLARINA ODAKLANMAKTADIR

www.salto-youth.net/inclusionstrategy/ 

SALTO Gençlik Giriþimleri Kaynak Merkezinin temel görevi tüm gençlerin Avrupa 
Komisyonu'nun Gençlik Programýna dahil edilmesidir. Örneðin; coðrafi izolasyon gibi farklý 
nedenlerden dolayý birçok genç uluslararasý gençlik projelerinde yer alamamaktadýr.

Avrupa Komisyonu'nun bu gençleri topluma dahil etmeye yönelik stratejisinde, bu gençlerin 
karþýlaþacaklarý ve kendilerini uluslararasý Gençlik Programýna katýlmaktan alýkoyacak 
engellerden bazýlarýna yer verilmiþtir. Bunlar:

Sosyal engeller: Ayrýmcýlýk, sýnýrlý sosyal beceri, asosyal tutum, sabýkalýlar, tek baþýna 
yaþayan genç ebeveynler, daðýlan yuvalar, vs.

Ekonomik engeller: Düþük yaþam standartlarý, düþük gelir, sosyal yardýmlara baðýmlýlýk, 
uzun süreli iþsizlik, evsizlik, borçlu olma, vs.

Özürlülük: Zihinsel, fiziksel, duyusal ve diðer engeller. 
Eðitime dayalý engeller: Öðrenme güçlükleri, erken yaþta okulu terkedenler, okulu 
býrakanlar, vasýfsýzlar, farklý dil/kültür altyapýsýna sahip olanlar.
Kültürel farklýlýklar: Genç göçmenler, mülteciler, ulusal veya etnik azýnlýklar, lisana dayalý 
uyum ve kültürel katýlým sorunlarý, vs
Saðlýk sorunlarý: Kronik saðlýk sorunlarý, ciddi hastalýklar, psikiyatrik koþullar, zihinsel   

      saðlýk  sorunlarý, vs.
Coðrafi engeller: Ücra yerler, kýrsal veya daðlýk bölgeler, küçük adalar veya sýnýr bölgeleri, 

kentsel sorunlarýn yaþandýðý bölgeler, hizmetlerin daha az  götürüldüðü bölgeler, vs. 

Avrupa Komisyonu'nun Gençlik Programlarý Katýlým Stratejisine 
adresinden ulaþabilirsiniz.

Gençlik Programýna yönelik Ulusal Ajanslarýn ve SALTO Dahil Etme Kaynak Merkezinin, 
imkânlarý kýsýtlý daha fazla sayýda gencin Gençlik Programýna katýlmasýnýnýn yolunu açacak 
eylemlerde bulunmasý gerekmektedir. SALTO-Dahil etme projesi 2003 yýlýnda hedef grup 
yaklaþýmýný benimsemiþ ve kendilerine özgü dezavantajlara sahip gençlerden oluþan gruplarla 
çalýþan gençleri biraraya getirmiþtir: 
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Engelli gençler (2003),
Eþcinsel-biseksüel gençler (2005),
Eski sabýkalý gençler (2006),
Dezavantajlý þehir içi (dýþý) bölgelerdeki gençler (2007),
Kýrsal kesimde ve coðrafi olarak izole bölgelerde yaþayan gençler (2007)

SALTO-Dahil etme kurslarýna iliþkin ayrýntýlý açýklamaya
 adresinden ulaþabilirsiniz.

SALTO Gençlik,  Nisan 2007'de, Türkiye Ulusal Ajansýyla gerçekleþtirilen iþbirliði çerçevesinde 
kýrsal gençlik çalýþanlarýna bulunduklarý kýrsal veya izole bölgede uluslararasý bir projeyi nasýl 
oluþturabileceklerini gösteren 'TC Rural' baþlýklý bir uluslararasý eðitim süreci baþlatmýþtýr. 
SALTO, Avrupa'nýn her köþesinden, baþkentlerden ve büyük þehirlerden uzakta, coðrafi yönden 
izole olan benzer bölgelerde çalýþmak gibi ortak bir noktalarý bulunan, 25 genç çalýþaný biraraya 
getirmiþtir.

SALTO Dahil etme, bu eðitim sürecinde 
Avrupa'da kýrsal kesimde çalýþan gençlere 
h i z m e t  v e r e n  i k i  b ü y ü k  þ e m s i y e  
organizasyonuyla iþbirliðinde bulunmuþtur: 
MIJARC ve Avrupa Kýrsal Gençliði (42 - 43. 
sayfalara bakýnýz). SALTO gençleri topluma 
kazandýrma, uluslararasý gençlik projeleri ve 
genç çalýþanlarýn eðitimlerine iliþkin 
uzmanlýðýný devreye sokmuþtur. Bu iki kýrsal 
ortaklýk kuruluþu da hedef gruplar ve bunlarla 
çalýþan teþkilatlara iliþkin bilgilerini 
paylaþarak bu eðitim sürecine katkýda 
bulunmuþlardýr. Bu iþbirliði verimli bir 
çapraz-üret ime  yol  açmýþ,  Gençl ik  
Programýnýn sunduðu imkanlar sayesinde 
kýrsal kesimdeki genç çalýþanlar arasýnda bir köprü kurmuþtur. 

 SALTO  TC Rural 2007'ye iliþkin daha fazla bilgi için: 

SALTO “TC Rural” giriþimi katýlýmcýlara diðerlerinin gerçeklikleri ve projelerini tanýma ve 
bunlardan ders çýkarma, gelecekte birlikte proje oluþturma, Avrupa dahilindeki kýrsal 
bölgelerde daha fazla fýrsat yaratýlmasý imkanýný sunmaktadýr. “TC Rural” giriþiminin somut 
etkilerine iliþkin belgelere online olarak eriþilebilmektedir ve “Uluslararasý Köy” bu baþarýlý 
sürecin sonuçlarýndan bir tanesidir. 

 E
www.SALTO-YOUTH.net/InclusionCourses/

E  www.SALTO-YOUTH.net/TCrural/
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Kýrsal kesimde ve coðrafi yönden izole bölgelerde yaþayan gençler genellikle yoðun þehir 
merkezlerinde mevcut olan bilgileri edinememektedir. Aradaki mesafeler, toplu taþýma hizmeti 
ve altyapýnýn yetersizliði uluslararasý projelerin gerçekleþtirilmesini daha da güç kýlmaktadýr.Bu 
bölgelerde gençlik çalýþmalarý genellikle sýnýrlýdýr. Dolayýsýyla herhangi bir giriþimde 
bulunulmamaktadýr. 

Ancak, Gençlik Programý projeleri de kýrsal kesimdeki gençler içindir!

SALTO, SALTO TC Rural ve katýlýmcý ve eðitmenler tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalara 
dayanarak 'Uluslararasý Köy' isimli bu eðitici kitapçýðý geliþtirmiþtir.  Eðitim sürecinde ortaya 
çýkan fikir, uygulama ve yöntemlerin, bu sürece katýlan 25 þanslý genç çalýþandan daha geniþ 
kapsamlý bir dinleyici kitlesine yayýlmasý hedeflenmektedir. Böylelikle herkes bu süreçteki 
SALTO yatýrýmýndan faydalanabilecektir ve umuyoruz ki bu rehber uluslararasý kýrsal gençlik 
projelerini daha kolay ve baþarýlý kýlacaktýr. 

Village International SALTO Herkes için Katýlým yayýn serisinin bir parçasýdýr. Tüm 
koleksiyonu www.SALTO-YOUTH.net/InclusionForALL/ adresinde bulabilirsiniz.

SALTO TC Rural'da kullanýlan tüm yöntem ve uygulamalara iliþkin belgeler, Gençlik 
Çalýþma ve Eðitimi için hazýrlanan SALTO araç kutusunda, 

 adresinde online olarak bulunabilir.

Ýlk olarak, çok güzel olan kýrsal bölgelerin genel görünümü ele alýnacak ve okuyucuya kýrsal ve 
izole bölgelerdeki belirli bazý þehirlere ve buralarda yaþayan gençlere  iliþkin bir fikir 
verilecektir.

'Kýrsal ve Coðrafi izolasyona uðrayan gençlik' baþlýklý bölüm, sayfa 9

Sonra, kýrsal kesimde yaþayan gençliðin uluslararasýlaþmasýný haklý kýlan çeþitli  nedenlere ve 
bu sürecin getirdiði faydalara iliþkin bir açýklama bulacaksýnýz. Uluslararasý nitelikte bir gençlik 
çalýþmasý baþlatýlmasýndan yalnýzca kýrsal kesimde yaþayan gençler deðil, kýrsal toplum ve 
gençlere yönelik kuruluþlar da istifade etmektedir. 

'Kýrsal gençlik neden uluslararasýlaþmalý?' baþlýklý bölüm, sayfa 18

Ayrýca sizleri, kýrsal bölgelerdeki deðiþimde hayati öneme sahip bir gençlik çalýþaný olarak 
oynadýðýnýz rol hakkýnda bizimle birlikte düþünmeye davet ediyoruz.
 'Kýrsal gençlik çalýþanýnýn rolü' baþlýklý bölüm, sayfa 24.
,

www.SALTO-
YOUTH.net/Training/

ULUSLARARASI KÖYÜN  KUÞBAKIÞI GÖRÜNÜMÜ
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Bu rehber, proje yönetimi hakkýndaki bir ders niteliðinde olmayacaktýr; bununla birlikte 
uluslararasý bir projenin oluþturulmasýndaki en önemli unsurlara dikkat çekilecek ve projenin 
neden ve nasýlýna iliþkin açýk bir fikir verilecektir. 
'Kýrsal gençlik projesi oluþturma - Proje yönetimi' baþlýklý bölüm, sayfa 26

Her ne kadar uluslararasý bir projeye katýlmakta çok istekli olsalar da kýrsal kesimden gelen 
birçok gençlik çalýþaný için nereden baþlanacaðýna, ilk olarak hangi sorunun ele alýnacaðýna, 
proje ortaklarýnýn nasýl bulunacaðýna, gerekli paranýn nereden saðlanacaðýna ve ilk olarak 
hangi programa baþvurulacaðýna karar vermek çok güçtür. Uluslararasý Köy, uluslararasý 
gençlik çalýþmalarýna katýlmanýzýn yolunu açacak fikirler vermektedir.
'Uluslararasý gençlik çalýþmasýna baþlanmasý- Adým adým' baþlýklý bölüm, sayfa 38

Kýrsal projelerin uygulamaya geçirilmesi sürecinde 
kýrsal gençlerin karþýlaþacaðý güçlükler ortaya konur 
ve bu konuda deneyimli gençlik çalýþanlarý da bu 
güçlüklerle nasýl baþa çýkýlacaðýna dair ipuçlarý verir 
ve iþin inceliklerini anlatýrlar. Kýrsal gençlerin bu 
sürece katýlýmlarýndan baþlamak üzere, lisana dayalý 
engellerin nasýl aþýlacaðý, aileden ve yerel toplumdan 
nasýl destek alýnacaðý, ulaþým, hareketlilik ve altyapý 
gibi unsurlara iliþkin sorunlarýn nasýl çözüleceði, vb 
birçok sorun bulunmaktadýr. Uygulamada bu sorunlarý 
nasýl aþacaðýnýza iliþkin birçok fikir vereceðiz.
'Uygulamadaki kýrsal projeler - Sorunlarýn ele 
alýnmasý' baþlýklý bölüm, sayfa 50

Bu rehberin sonunda, Avrupa'nýn her köþesinden gelen gençlik çalýþanlarý tarafýndan sunulan 
kýrsal projelerden seçmeler bulacaksýnýz. Bu çalýþanlar baþarý öykülerini sizinle paylaþacak ve 
hazýrladýklarý uluslararasý projede ortaya çýkan güçlükleri nasýl aþtýklarýný açýklayacaklar.
'Ýlham alýn! - Kýrsal proje örnekleri' baþlýklý bölüm, sayfa 68

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanýz ihtimaline karþýlýk, Uluslararasý Köy, kýrsal gençlik 
çalýþmalarýna iliþkin internet siteleri ve diðer yayýnlara atýflar yapacaktýr. 
'Derine inmek -  Diðer yayýnlara ve internet sitelerine atýflar' baþlýklý bölüm, sayfa 76

Eðer bu rehberi yararlý bulduysanýz, kýrsal kesimdeki diðer gençlerle de paylaþýn! Bu rehberi
 veya   adresinden ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.

Sizlere iyi okumalar!
 

www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/ www.genclik.gov.tr
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Birçok insan 'kýrsal' ifadesinin bir tanýmýný yapar ancak bu tanýmlar nadiren birbiriyle 
örtüþmektedir. Bazýlarý için 'kýrsal' sübjektif bir ruh halidir. Diðerleri için ise 'kýrsal' objektif bir 
sayýsal ölçüdür.

'Kýrsal' ve 'coðrafi yönden izole' bölgeler derken neyi kastederiz?
Bu ifade nerede baþlar? Ve nerede biter?
Bir bölge 'kýrsal' olarak tanýmlanmak için merkezlere ne kadar uzak olmalýdýr?
'Kýrsal' ve 'izole' bölgelerde kaç kiþi yaþar?

Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü  (OECD) 'kýrsal' ifadesi için objektif  bir kriter belirlemiþ ve 
bunu þöyle açýklamýþtýr: 

"Eðer bir nüfusun %50'si kýrsal topluluklar halinde yaþamaktaysa, o bölge 'kýrsal' olarak 
tanýmlanýr. Km² baþýna 100 kiþiden az bir nüfusa sahip topluluklar da kýrsal topluluklar olarak 
tanýmlanýr."

Avrupa'da kýrsal kalkýnma politikalarýna iliþkin olarak (2007-2013 dönemi) en son yayýnlanan 
Avrupa Komisyonu makalelerinde  þöyle denmektedir: "Kýrsal bölgeler AB topraklarýnýn 
%90'ýndan fazlasýný oluþtururlar ve AB nüfusunun yarýsýndan fazlasýný barýndýrýrlar."

Avrupa Komisyonu ise kýrsal bölgelerin çok çeþitli olduðunu ve bunlarýn çoðunun önemli 
bölgeler olduðunu belirtmiþtir. Ancak, bazý kýrsal bölgeler, özellikle en ücra yerde bulunan, çok 
az nüfusa sahip veya tarýma baðýmlý olanlar, büyüme, iþ imkaný, ve gelecek yýllara yönelik 
sürdürülebilirlik sorunlarýyla karþý karþýya kalmaktadýrlar.
Bu sorunlar:

Düþük gelir seviyeleri,
Elveriþsiz bir demografik yapý,
Düþük istihdam ve yüksek iþsizlik seviyeleri,
Üçüncül sektörde daha yavaþ bir geliþme süreci,
Beceri ve insan sermayesinde zayýflýklar,
Kadýn ve gençlere yönelik imkanlarýn kýsýtlý olmasý,
Tarým sektörü ve gýda iþleme endüstrisinde gerekli beceri eksikliði.

KIRSAL KESÝMDE ve COÐRAFÝ YÖNDEN ÝZOLE BÖLGELERDE YAÞAYAN GENÇLER

 www.oecd.org

 http://ec.europa.eu/
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                     Sizin 'kýrsal' tanýmýnýz nedir?

'Kýrsal gençlik'ten ne anladýðýnýzý - ve ne anlamadýðýnýzý yazmaya çalýþýn. Sýnýrý nereye koyuyorsunuz? 
'Kýrsal' ve 'kýrsal olmayan' gençlik arasýnda bir ayrým yapmak gerekli midir?  Neden? 

Bu içinde bulunduðunuz (kýrsal) gençlik kuruluþundaki insanlarla ve uluslararasý 
projelere imza attýðýnýz dönemdeki ortaklarýnýzla birlikte yapacaðýnýz iyi bir alýþtýrma 

olacaktýr ve ayný kavramlardan söz edip etmediðinizi ortaya koyacaktýr.

Bir sohbet sýrasýnda kullanýlan 'kýrsal' ifadesi her zaman 'kýrsal'ýn karþýlýðý olmayabilir, çünkü 
insanlar bazen bu kelimeyi kullanýrken zihinlerinde tamamen farklý bir coðrafi yapý 
canlandýrýrlar. 

Örneðin; kentsel alanlarýn hemen dýþýnda, büyümekte olan 'kýrsal alanlar' yer almaktadýr ve bu 
alanlardaki köyler istihdam imkânlarýndan ve boþ zaman faaliyetlerinden istifade ettikleri gibi 
kent merkezine baðlanan eksiksiz bir altyapýya da sahiptirler. Böyle bölgeler oldukça iyi 
durumdadýr ve sunduklarý yaþam kalitesi nedeniyle son derece gözde yerlerdir. Kent merkezine 
yakýn olmanýn avantajlarýndan yararlanýrlar (örneðin iþ, eðitim, kültürel yaþam, toplu taþýma 
imkanlarýna eriþim, vs) ve ayný zamanda kýrsal bölgede yaþamanýn imkanlarýndan istifade 
ederler.

Uluslararasý Köy özellikle daha az geliþmiþ ve daha ücra bölgelerdeki kýrsal kesimlerde 
yaþayan, bizim 'coðrafi olarak izole' veya 'coðrafi yönden dezavantajlý' tabir ettiðimiz 
bölgelerden gelen gençlere odaklanmaktadýr. Bu bölgeler, daðlýk köyler, uzak vadiler, küçük 
adalar veya büyük kentlere çok uzak bulunan küçük bir kasaba ya da köyler olabilmektedir.

Bu rehberi daha okunur kýlmak adýna her zaman 'kýrsal veya coðrafi yönden izole bölgeler' 
demek yerine, sadece 'kýrsal' ifadesini kullanacaðýz.

Rehberde 'kýrsal bölgelere' veya 'kýrsal kesimdeki gençlere' atýfta bulunduðumuzda, 
coðrafi yönden izole veya ücra bir bölgede yaþamalarý nedeniyle kýsýtlý imkanlara sahip 
gençlerden bahsediyor olacaðýz.

Harekete Geçin - Alýþtýrma

FARKLI 'KIRSALLIK' VE 'ÝZOLASYON' DERECELERÝ

ULUSLARARASI KÖY  I  WWW.SALTO-YOUTH.NET/DAHÝL ETME
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Bu kýrsal ve izole kesimlerde yaþayan gençler genelde bir dizi güçlükle karþýlaþmaktadýr:

örgün ve yaygýn eðitimde yetersiz imkanlar: bu bölgelerde gençlere yönelik Sivil Toplum     
     Kuruluþlarýnýn (STK) yanýsýra belli bir sahada özelleþmiþ okullar ve üniversiteler 
     de çoðunlukla  bulunmamaktadýr, 

  istihdam: çok küçük iþ piyasalarý çok küçüktür  ve yüksek bir iþsizlik seviyesi bulunur,

boþ zaman faaliyetleri: tiyatro, sinema, konser gibi kültürel faaliyetler ya çok azdýr ya da hiç 
bulunmamaktadýr,

  ulaþým ve hareketlilik: genelde toplu taþýma bulunmaz veya çok sýnýrlýdýr,

 gençlere iliþkin meselelere, fýrsatlara ve giriþimlere iliþkin bilgi eksikliði, 
saðlýk hizmetleri: en yakýndaki hastane ve uzmanlaþmýþ doktorlar genellikle uzak mesafede 
bulunmaktadýr,

sýkýntý ve imkansýzlýklardan dolayý gençler arasýnda sýk rastlanan sigara ve alkole baðlý 
sorunlar: yerel meyhane veya kahvehaneler genellikle gençlerin biraraya geldikleri 
mekânlarýn baþýndadýr.

altyapý sorunlarý: bu bölgelerde yeni teknolojiler zamanýn gerisinde kalmakta veya hiç 
bulunmamaktadýrlar, bazý bölgelerde internet bulunmaz veya eriþim daha pahalýdýr. 

...

Bununla birlikte, kýrsal bölgelerin kendilerine has güçlü yönleri ve fýrsatlarý bulunur: 

gençleri kendi giriþimlerini, projelerini veya teþebbüslerini baþlatmalarýnda destekleyecek 
yakýn bir sosyal çevreleri bulunmaktadýr,

bozulmamýþ, doðal bir çevrede yaþamaktan ileri gelen yüksek yaþam kalitesi: kentlerin 
aksine çok sayýda yeþil alanýn varlýðý, yoðun bir trafiðin bulunmayýþý, huzur, düþük stres 
seviyesi, 

kýrsal bölgelerin bir baþka karakteristik özelliði de ailevi iliþkilerin güçlü olmasýdýr,

düþük bir suç oraný bulunmasý veya hiç bulunmamasý ve genellikle güvenli bir çevre,

güçlü bir kimlik duygusu, birçok gelenek ve adetle iç içe yaþanmasý,

daha düþük ücretler alýndýðýndan ve dükkan ve tercih seçenekleri daha sýnýrlý 
bulunduðundundan tüketicilik üzerine daha az odaklanýlmasý, 

farklý açýk hava sporlarýna iliþkin fýrsatlar:kayak, yüzme, doða yürüyüþü, bisiklet,.....

daha saðlýklý bir yaþam biçimi (örneðin spor, dýþ mekân faaliyetleri), daha saðlýklý gýdalar 
(örneðin fast-food'larýn bulunmayýþý, daha ziyade evde piþirilen yemekler, bahçede yetiþen 
taze  sebzeler,....),

kýrsal bölgelerde 'herkes birbirini tanýr': bu sayede doðrudan belediye baþkaný, veya yerel 
medyaya ulaþýlabilir...ve iyi iliþkiler geliþtirilir,

proje oluþtururken, özel organizasyonlar gerçekleþtirirken ve kýrsal gençlik çalýþmalarý 
yaparken dikkat çekmek ve iþbirliði kurmak kolaydýr, 

...
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   Kýrsal kesimin 'Sevilen' :  ve 'Sevilmeyen' 9  yönleri

Bulunduðunuz kýrsal bölgenin siz, çalýþma arkadaþlarýnýz ve gençler tarafýndan nasýl 
deðerlendirildiðinin farkýnda olun. Bu bölgeye iliþkin olarak sevdiðiniz ve sevmediðiniz noktalar 
nelerdir?

Ýki ayrý pano, duvar veya yazý tahtasý oluþturun: bir tanesi kýrsal bölgelere iliþkin 'sevilen' : , diðeri de 
'sevilmeyen' 9  yön için kullanýlacaktýr. Herkese her bir pano için birkaç not kaðýdý verin ve sevdikleri 
veya sevmedikleri yönleri yazmalarýný isteyin. Bu notlarý panoya yapýþtýrdýktan sonra, benzerlikleri ve 
farklýlýklarý tartýþabilirsiniz, eðer mümkünse 'sevilen' ve 'sevilmeyen' yönleri gruplara ayýrýn. 

Bahsedilen noktalara iliþkin ayrýntýya girmek istiyorsanýz, katýlýmcýlara en önemli gördükleri 
noktalara yönelik bir oylama yaptýrabilirsiniz. Not kaðýtlarý üzerinde kendileri için en önemli veya 
baðlantýlý gördükleri noktalarý iþaretleyebilmeleri için her bir katýlýmcýya birkaç yapýþkan etiket (veya 
keçeli kalem) verin. 

Bu çalýþmanýn ardýndan, önemli noktalar hakkýnda tartýþma gruplarý oluþturup katýlýmcýlarýn 
'sevdikleri' yönlere iliþkin deneyimlerini paylaþmalarýný veya 'sevmedikleri' yönlere iliþkin çözüm 
önerileri bulmalarýný isteyebilirsiniz. Faaliyetinizde elde etmek istediðiniz sonuca göre, bunlar 
tavsiyeler veya gelecekte yapýlabilecek projeler olabilir.

           Harekete Geçin - Alýþtýrma
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           Kýrsal gerçekliklerimizin ortaya konmasý - yaratýcý bir alýþtýrma

Gençleri (örneðin deðiþim programýnýzdaki), dört veya beþ kiþilik karma gruplara (cinsiyet, uyruk, 
yaþ, vb. özelliklere göre karýþtýrarak) ayýrýn. Bunlara makas, pano kaðýdý, boya, renkli kaðýt, mum 
boya, keçeli kalem, tahta, karton, ip gibi farklý materyaller verin. Gençlerden bir kolaj veya resim 
çalýþmasý yapýp, yaþadýklarý kýrsal bölgeyi temsil eden tek bir þekil oluþturmalarýný isteyin 
(ülkelerindeki yaþamlarýna iliþkin gerçeklikler). Onlara yaklaþýk 20 dakikalýk bir süre verin. Gençler 
hiç konuþmadan çalýþmalý ve sadece yaratýcý ifadeler aracýlýðýyla iletiþim kurmalýdýrlar. 

Ýkinci adým olarak, katýlýmcýlar ortaya çýkan sonuç, takým çalýþmasý ve þeklin çizilmesi sýrasýnda 
gerçekleþtirdikleri iþbirliði hakkýnda tartýþýrlar (10 dakika).

Üçüncü adým, alt-grup üyelerinin geldikleri kýrsal bölgelere iliþkin olarak aralarýndaki ortak noktalarý 
ve farklýlýklarý paylaþmalarýdýr. Tartýþmanýn temelini oluþturmak üzere meydana getirdikleri resmi 
kullanabilirler (20 dakika). 

Dördüncü ve son adýmda, 
farklý alt-gruplar kendi kolaj 
çalýþmalarýný ve baþlýca 
tartýþma baþlýklarýný diðer 
gruplara sunarlar.

 Harekete Geçin - Alýþtýrma
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Avrupa'nýn her köþesindeki kýrsal kesimlerden gelen gençler kendi bölgelerine iliþkin 
benzerlikleri tartýþýrken, benzerlikler aðacýnda gösterilen ortak özelliklere iþaret etmiþlerdir. 
Avrupa'daki kýrsal gerçekliklere iliþkin farklýlýlardan da farklýlýklar gölünde bahsedilmiþtir. 
Ancak  kime  sorduðunuza  baðlý  olarak  bazý  özellikler  her  iki  bölümde  de  yer  almaktadýr. 

ORTAK ÖZELLÝKLER AÐACI

 sýn
ýrlý 

mali k
aynaklar 

 sýkýlan gençlik
  imkansýzlýklar

 ortada köy evleri ve
  çevresinde çiftlikler

   bir kilise  giderek   artan yaþlý sayýsý

    d
üþük motiva

syon

      hergün okul otobüsüyle yolculuk

 köyün içerisine giden tek bir yol

   güzel doða 

 toplu taþýma araçlarýnýn bulunmayýþý

      beyin göçü

     
   il

gi eksikliði yaygýn çiftçilik    altyapý sorunlarý 

   köyün ortasýndaki buluþma noktasý   güçlü kültürel kimlik
   sýnýrlý eðitim imkanlarý       daha az iþ

    sýnýrlý kültürel imkanlar

daha dar görüþlü insanlar 
   baðýmlýlýklar 

    bir ilk
okul 

    bilgi eksikliði  
   daha güvenli bir yaþam

     - çok az suç

BÝZÝM

 EVÝMÝZ
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Ýnternet eriþim
i veya bilgisayar  

       yüksek yaþam kalitesi       artan iþ imkanlarý   
   ayrýmcýlýk  

  iþsizlik

    kýrsal ekonomi 

   bilgi eksikliði

      kütüphaneye eriþim göç (iþ amaçlý) 

 uyuþturucu ve alkol sorunlarý

    tutku eksikliði
  gençler için

  tanýþma yerleri 

 basmakalýp fikirler

boþ zaman geçirilecek tesislerin bulunmayýþý

  sorumsuz siyasetçiler

    doðal kaynaklar

 katýlým eksikliði 

 genç yaþta sigara kullanýmý 

  tahammülsüzlük   

   saðlýklý ortam     

 bir gençlik merkezinin varlýðý 

     çevresel sorunlar 

    sýnýrlý ders çalýþma imkaný    
uzun mesafeler 

    gençlere yönelik  iþ  eksikliði 

          tehlikeden uzak ve güvenli  

     okuladan ayrýlan çok kiþinin bulunmasý 

         kadýnlara karþý ayrýmcýlýk 

 toplu taþýmanýn bulunmayýþý 

    stressiz   siyasetçilerle diyalog 

           so
syal faaliyet eksikliði 
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Parlayan yýldýz - Kýrsal bölgelerdeki benzerlikler ve kendine has özellikler

Uluslararasý toplantýlardaki katýlýmcýlar çok farklý altyapýlardan gelmekte ve çok farklý gerçeklikleri 
yaþamaktadýrlar. 'Parlayan yýldýz' yöntemi bu farklýlýklar konusunda insanlarý bilinçlendirmeyi, ancak 
ayný zamanda arada beklenenden daha fazla benzerlik bulunduðunu göstermeyi hedefler...

4 veya 5 kiþilik alt-gruplar oluþturun (karýþýk bölge ve cinsiyetten). Her gruba üzerinde 'parlayan 
yýldýz' çizili bir kaðýt verin.

Gençler kendi evlerinde yaþadýklarý gerçekliklere iliþkin farklýlýklarý, benzerlikleri ve kendilerine 
özgü nitelikleri tartýþýrlar (20 dakika). 

 Katýlýmcýlar tespit ettikleri farklýlýk ve benzerlikleri 'parlayan yýldýz'ýn üzerine yazarlar (resme 
bakýnýz):

Yýldýzýn merkezine diledikleri kadar benzerlik yazabilirler.
Yýldýzýn uçlarýna ise bir grup üyesinin kýrsal gerçekliði kapsamýnda özel/farklý olan noktalarý 

yazarlar. Yýldýzda grup üyesinin sayýsý kadar uç noktasý bulunmalýdýr, böylece herkes kendine özgü bir 
özelliði yazabilir.

Gruplarýn çalýþmasý bittiðinde, herkes kendi parlayan yýldýzýný geri kalan gruplara gösterebilir ve 
tartýþmanýn en ilginç konu baþlýðýndan söz edebilir.   

YORUM:
SALTO TC Rural programýnda, yukarýda bahsedilen 'Kýrsal gerçekliklerin çizimi' alýþtýrmasýnýn 
deðiþimini kolaylaþtýrmak amacýyla 
'Parlayan yýldýz' yöntemini kullandýk.

VARYASYON:
Parlayan yýldýz yöntemi ayrýca gençlerin 
birbirlerini kiþisel düzeyde daha iyi 
tanýmalarýný saðlamak amacýyla da 
kullanýlabilir (benzerlikler ve kendine has 
özellikler). 

 Harekete Geçin - Alýþtýrma
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 www.SALTO-YOUTH.net/InclusionStrategy/

Yukarýda bahsedilen kýrsal kesimden gelen gençler sayesinde elde edilen içgörü açýkça 
göstermektedir ki Avrupa'da homojen yapýda bir kýrsal bölgeye rastlanmamaktadýr. 
Avrupa'daki 'kýrsal' kavramý varolan sosyal, siyasi, ekonomik ve coðrafi gerçeklikler kadar 
çeþitli anlamlar içerir. Ayný zamanda, kýrsal gençlik de homojen bir grup olarak 
görülememektedir.

'Dezavantajlý gençlik' genellikle istihdam, eðitim, hareketlilik, bilgi ve boþ zaman faaliyetlerine 
eriþimin bulunmayan gençlik olarak ifade edilmektedir ki genelde kýrsal kesimlerde yaþayan 
gençler için durum bu þekildedir. Kýrsal kesimdeki güçlüklerin aþýlmasýna yönelik projelerin söz 
konusu gençlerin özel durumuna uyarlanmasý gerekmektedir. Kýrsal gençlik için düzenlenen 
uluslararasý faaliyetlerin hedef grubu için özel olarak tasarlanmasý ve buna uygun þekilde 
uyarlanmasý gerekmektedir.

Kýrsal bölgelerin güçlü yanlarý ve sunduðu fýrsatlarýn yanýsýra, kýrsal gençlerin karþýlaþtýklarý 
sorun ve güçlükler de uluslararasý projelerde ele alýnabilir. Bu giriþimlerden yalnýzca gençler 
deðil tüm kýrsal toplum önemli ölçüde yararlanabilmektedir. Bir sonraki bölümde, kýrsal 
gençliðe yönelik uluslararasý projelerin getirdiði kazaným ve yararlara iliþkin kapsamlý bir 
açýklama bulacaksýnýz. 

Avrupa Komisyonu, uluslararasý gençlik projelerinin kýrsal ve coðrafi yönden izole 
bölgelerde bir fark yaratabileceðine bütünüyle ikna olmuþ bulunmaktadýr. Bu nedenle, 
Gençlik Programýnýn topluma dahil etme stratejisi kapsamýnda coðrafi yönden 
dezavantajlý durumda bulunan gençlere özel ilgi göstermektedir. 

           adresine bakýnýz.
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KIRSAL GENÇLÝK
NEDEN ULUSLARARASI 
ALANA TAÞINMALI?



Eðer þansýnýz varsa, yaþadýðýnýz kýrsal bölgede kýrsal gençliðe yönelik faaliyet gösteren bir 
kuruluþ bulunabilir. Gençlik kuruluþlarý bir çok ilginç ve eðlenceli faaliyetler yürütürler (örneðin, 
geziler, seminerler, spor karþýlaþmalarý, partiler,....) ve gençler bu sayede birçok beceri ve 
kabiliyet kazanýrlar. Gençlik kuruluþlarý kýrsal bölgelerdeki eðitim ve boþ zaman faaliyetlerinin 
eksikliðinden doðan boþluðu doldururlar ve gençlerin kiþisel geliþimlerinde önemli rol oynarlar. 

Bununla birlikte, kýrsal kesimdeki gençlik kuruluþlarý ve gençler için bir baþka araç 
bulunmaktadýr: Uluslararasý gençlik projeleri. Yerel gençlik için iþ yaratýlmasý hayati önem 
taþýmaktadýr ancak uluslararasý projeler de bazý ek yararlar saðlayabilmektedir. Bu yararlarýn 
bazýlarý tüm genç kesim için ayný özelliktedir fakat bazýlarý da özellikle kýrsal gençlik ve gençlik 
kuruluþlarý için daha geçerlidir. 

Gençler, uluslararasý gençlik projelerine katýlmakla yeni kültürler, insanlar ve yerler 
keþfederler. Uluslararasý bir gençlik faaliyeti, gençlerin kendi toplumlarý dýþýnda yeni 
deneyimler edinmelerini saðlayan bir 'dünyaya açýlan pencere' olabilmektedir. Kendi 
davranýþ biçimlerinin birçok kültür içerisinde biçimlerden yalnýzca bir tanesi olduðunu 
öðrenmektedirler. Ýþlerin farklý yapýlabileceðini öðrenmek (örneðin farklý ülkelerde) gençlerin 
yaratýcýlýklarýný harekete geçirebilmekte ve onlarý eski sorunlara yeni çözümler bulmaya 
teþvik etmektedir. Ayrýca bu, olaylara farklý açýdan bakmalarýna yardýmcý olarak gençlerin 
empati yeteneklerini de geliþtirmektedir.

 Kýrsal kesimde yaþayan çocuklar için de bu durum geçerlidir. Farklý ülkelerdeki kýrsal 
kesimlerde yaþayan gençlerle etkileþime geçince veya diðer ülkeleri ziyaret edince bu 
çocuklar kendilerinkinden farklý olabilen diðer kýrsal gerçeklikleri, iliþkileri ve yaþam 
biçimlerini daha yakýndan incelerler. Bu tarz gençlik faaliyetleri, gençlerin farklý gerçeklikleri 
kendi yaþamlarýna yansýtmalarýný ve  kendi davranýþ biçimlerini farklý bir perspektife 
yerleþtirmelerini saðlamakta ve böylece gençlere yeni fikirler bulmalarýnda yardýmcý olup 
yeni faaliyetler baþlatmaya yönelik motivasyon kazandýrmaktadýr.  

  Gençler, farklý kültürlerden gelen arkadaþlarla etkileþime girince kültürlerarasý yeteneklerini 
geliþtirebilirler. Ýnsanlarý yargýlamamayý ve kültürel düzeydeki yeni sorunlarla baþa çýkmayý 
öðrenirler. Ayrýca farklýlýklara olumlu tepki vermeyi öðrenirler. Çoðu durumda kýrsal bölgeler 
çokkültürlü yapýda deðillerdir ve diðer kültürlerle çok az baðlantýlarý bulunur. Kýrsal 
kesimdeki gençlerin birçoðu oldukça muhafazakar ve gelenekçi bir ortamda 
yetiþmektedirler. Yurtdýþý tecrübesi bu gençlerin kendi önyargý ve basmakalýp fikirleriyle 
yüzleþmelerini saðlar ve bunlarý aþmalarýnda yardýmcý olur. Üstelik, gençler daha hoþgörülü 
olmayý ve çeþitliliðe açýk olmayý öðrenirler. 

KIRSAL GENÇLÝÐE YÖNELÝK YARARLARI
KÜLTÜRLER ARASI ÖÐRENME VE GENÝÞLEYEN UFUKLAR
• 

•

•

  PROJELERÝN YARARLARI
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•

•

•

GÜÇ VE ÖZGÜVEN KAZANMA 

•

•

•

 Farklý ülkelerden (kýrsal) gençlerle tanýþan ve baþka biryerde bütünüyle farklý bir yaþam tarzýný 
deneyimleyen gençler genellikle kendi kýrsal gerçekliklerini takdir etmeyi öðrenirler ve bunun 
sonucunda da kendi köylerinden gurur duymaya baþlarlar. Böylesi bir kültürlerarasý 
deneyimden sonra genellikle herþeyi olduðu gibi kabul etmemeyi öðrenirler ve kendi 
toplumlarýnda bulunan rahatlýk ve standartlarý takdir etmeye baþlarlar.

 Bunlara ek olarak 'geniþleyen ufuklarýn' bir baþka parçasý da yabancý dil öðreniminin ne kadar 
önemli olduðunun bilincine varýlmasýdýr ki bu ne yazýk ki kýrsal kesimlerde imkanlarýn sýnýrlý 
oluþu ve yabancý dillerin nadiren kullanýlmasý, vb nedenlerden dolayý sýkça gözardý 
edilmektedir. Buna ek olarak, birçok genç diðer ülke ve kültürlere karþý merak içerisindedir ve 
bunlarý yakýndan incelemek istemektedir. 

 .....

 Uluslararasý bir projede yer alma ve kendilerininkine benzer baþka kýrsal kesimlerden gelen 
gençlerle yeni dostluklar kurma, bir genç için aydýnlatýcý bir deneyim olabilmektedir. 
Gençlerin günlük yaþamlarýndaki önemli olaylarýn tartýþýlmasý ve diðer kýrsal kesimlerdeki 
gençlerin de ayný güçlüklerle karþýlaþýyor olmasý oldukça teþvik edici olabilmekte ve gençleri 
içinde bulunduklarý durumu iyileþtirmeye yönelik yeni mücadelelere giriþmeye yönelik 
motivasyon saðlamaktadýr. 

 Gençler kendi aralarýnda yaþam öykülerini paylaþýrlar ki bu kendi gerçekliklerini, deðerlerini 
ve fikirlerini yansýtmalarýný saðlar. Bu muazzam bir kiþisel geliþim ve kendi yaþamlarýna 
yönelik bir ilham kaynaðýdýr. Gençler bakýþ açýlarýný yansýtmayý öðrenmekte ve bulunduklarý 
toplumu daha iyi kavramaktadýrlar.

 Benzer gerçeklikleri paylaþan baþka gençlerle birlikte olunmasý, gençlerin kendilerine olumlu 
bir þekilde bakmalarýný ve kimliklerinden gurur duymalarýný saðlamaktadýr. Bu kendilerine 
duyduklarý saygýnýn artmasý için gerçekten çok önemlidir. 

20 ULUSLARARASI KÖY  I  WWW.SALTO-YOUTH.NET/DAHÝL ETME
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• 

• 

• 

• 

YENÝ BECERÝLER GELÝÞTÝRMEK

• 

• 

• 

• 

•   

Gençler, kendileri gibi ayný amaç için mücadele veren emsalleriyle karþýlaþtýklarýnda, bundan 
güç alýrlar ve kazandýklarý bu yeni gücü çalýþmalarýna yansýtabilirler. Bu anlamda 
uluslararasý bir deneyim gençleri kýrsal meselelere yönelik daha büyük sorumluluklar almaya 
itebilir (kendi kuruluþlarýnda veya genel anlamda).

Uluslararasý bir gençlik projesinde yer almak, kýrsal gençlik meselelerinin tartýþýlmasý, 
avantaj/dezavantaj ve güçlüklerin yanýsýra kýrsal bölgelerin ve buradaki gençlerin güçlü 
yönleri ve ellerindeki fýrsatlara yönelik fikirlerin paylaþýlmasý için gerekli ortamý yaratýr. 

Ve belki AB Gençlik Programý tarafýndan finanse edilen bir Avrupa projesi de ayrýca kýrsal 
gençlerin itibar kazanýp tanýnmalarýný ve topluma dahil edilme ihtiyaçlarýnýn resmi kabul 
görmesini saðlayabilir. 

....

Uluslararasý projelerdeki katýlýmcýlar ve gençlik çalýþanlarý yukarýda bahsetmiþ olduðumuz 
kültürlerarasý birçok yeni beceriler kazanmaktadýrlar. 

Gençler  baðýmsýz olup gene de bir takýmda çalýþabileceklerini kanýtlamakta, bir yandan da 
yaratýcý beceriler keþfedip bunlarý geliþtirmektedirler. Buna ek olarak, çokkültürlü takýmlarda 
nasýl çalýþýlacaðýný, proje yönetimini, uyuþmazlýk çözümü, vb. öðrenmektedirler ki bu bilgiler 
kendi iþ yaþamlarý için de faydalý olacaktýr. 

Bu faaliyetler sýrasýnda kazanýlan proje yönetim becerileri gençleri yeni projeler, yerel 
giriþimler veya teþebbüsler baþlatmaya teþvik etmektedir ki bu, gençler,  bulunduklarý kýrsal 
toplum ve baðlý olduklarý gençlik kuruluþu için de son derece yararlý olacaktýr. Gençler birçok 
durumda daha büyük bir geliþim için teþvik edilirler ve içinde bulunduklarý sivil toplum 
örgütünde daha çok görev ve sorumluluk üstlenirler, yaygýn eðitim faaliyetlerinde bulunurlar 
ve yeni oluþturduklarý uluslararasý iletiþim aðýndan faydalanýrlar. Uluslararasý projeler bu 
gençlerin ileriki iþ yaþamlarý için de bulunmaz bir pratik tecrübesi saðlamaktadýr. 

Gençler bir 'yabancý dili uygulamalý olarak' öðrenirler. Bu,  kýrsal gençliðin yabancý dil 
yeteneklerini hayata geçirip geliþtirmeleri ve yabancý dil öðrenmek için ek motivasyon 
kazanmalarýnda son derece önemli bir noktadýr ve ayrýca iþ piyasalarýndaki þanslarýný da 
artýracaktýr. 

...

KIRSAL GENÇLÝK NEDEN ULUSLARARASI ALANA TAÞINMALI?  I YARARLAR
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TOPLUMA YÖNELÝK FAYDALARI

•  

• 

• 

• 

 www.SALTO-YOUTH.net/InclusionForALL/ 

•

Elbette uluslararasý projeler ayrýca eðlenmeye yöneliktir: Kýrsal kesimden gelen gençler 
yurtdýþýnda keyifli zaman geçirirler ve yeni arkadaþlar edinirler. Yurtdýþýndaki gençlik deðiþim 
programlarý, eðitim kurslarý veya gönüllü hizmetler, yurtdýþýndaki olaðan tatillerin eðlenceli ve 
faydalý alternatifleridir ve gençlerin diðer ülke ve kültürel çevrelerde yaþayan gençlerin 
yaþamlarý  ve  yaþam  tarzlarýný  daha  iyi  kavramalarýný  saðlar.

Uluslararasý faaliyetlere katýlan veya örneðin kendi köylerindeki genç deðiþimlerini organize 
eden gençler her zaman 'içinde bulunduklarý kýrsal toplumu da eðitmektedirler'. Kýrsal 
bölgelerdeki basmakalýp fikir ve önyargýlarýn kýrýlmasýna yardýmcý olurlar. Kendi bölgelerinde 
oturan kiþilerin diðer ülke ve kültürlere merak duymasýný saðlarlar ve uluslararasý gençlik 
faaliyetleri kýrsal toplum için adeta 'dünyaya açýlan bir pencere' olurlar. Diðer yönden, yer 
aldýðýnýz uluslararasý projeler kýrsal bölgelerdeki yaþamýn gerçekte nasýl birþey olduðunu 
göstererek, kýrsal bölgeler ve burada yaþayanlara iliþkin basmakalýp fikirler ve önyargýlarla 
mücadele edilmesinde katkýda bulunur.

Kýrsal toplum kendisine yönelik yeni giriþimlerden (köyünüzde gerçekten de birþeyler 
olmakta!) istifade eder ve genellikle farklý iþkollarý ve sivil toplum örgütleriyle kalýcý ortaklýklar 
(örneðin kasaba eþleþtirme projeleri) kurma fýrsatýný yakalar (örneðin yerel koro, bando, 
gönüllü itfaiye örgütü, vs).

Örneðin; misafir aðýrlayan aileler, diðer yerel STÖ'lerle yapýlan iþbirlikleri, yerel projelere 
yapýlan ziyaretler, müþterek faaliyetler, vb aracýlýðýyla yerel toplumu da bir çalýþma yöntemi 
olarak uluslararasý gençlik projelerine dahil edebilirsiniz. 

Projenin çevresindeki insanlarla birçok yeni baðlantýlar oluþturacaksýnýz. Bu, genellikle 
yalnýzca tarýmsal rekabetleri veya geleneksel kýyafetler içerisindeki halk danslarýyla tanýnan 
kýrsal gençlik ve gençlik faaliyetleri hakkýnda olumlu bir imaj oluþturulmasýný saðlayacaktýr. 
Böylelikle insanlarýn basmakalýp fikirlerini yýkabilecek ve ayrýca kýrsal gençlik için 
uluslararasý deðiþim programlarý, seminerler, eðitim kurslarý, staj imkanlarý ve gönüllü hizmet 
programlarý gibi uluslararasý nitelikte olanlar dahil birçok baþka fýrsatýn bulunduðunu 
göstermiþ olacaksýnýz.

  SALTO programý 2008 yýlýnda olumlu kiþisel  imaj oluþturulmasýna iliþkin bir eðitim kursu 
düzenlemekte ve Herkes için Katýlým baþlýklý seride bu konu baþlýðýna iliþkin bir yayýn 
hazýrlamaktadýr: adresini ziyaret ediniz.

     ...
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KIRSAL GENÇLÝK KURULUÞLARINA YÖNELÝK FAYDALARI
KURULUÞ PROFÝLÝNÝ BELÝRLEME

•

• 

•  

•     

KURULUÞUN GELÝÞTÝRÝLMESÝ

• 

• 

•  

  Avrupa düzeyinde etkin olarak, Avrupa fonlarýndan yardým alarak (uluslararasý projeleriniz 
için) veya yurtdýþýndaki kuruluþlarla iþbirliði geliþtirerek kuruluþunuzun profilini ve 
görünebilirliðini yükseltebilirsiniz. Kýrsal STÖ'lerin birçoðu uluslararasý projelerle 
uðraþmadýðýndan, sizin kýrsal gençlik klübünüz/kuruluþunuz medya ve yerel makamlarýn 
dikkatini hemen çekecektir. Belediye baþkanlarý uluslararasý ziyaretçileri aðýrlamak 
konusunda genellikle oldukça isteklidirler. Ayrýca yerel makamlarla gerçekleþtirilen iþbirliði 
sayesinde bunlarýn mali desteði kazanýlabilir. 

Kýrsal gençlik kuruluþlarý iþbirliðinde bulunduklarýnda (ulusal olduðu kadar uluslararasý 
düzeyde) sinerji etkisinden yararlanýrlar, ki bu durum bu kuruluþlarýn lobi ve taraftar kazanma 
faaliyetleri için hayati önem taþýmaktadýr. Birlik olduðunuzda daha güçlü olursunuz ve 
mesajýnýzý daha rahat yayabilirsiniz. 

Uluslararasý kýrsal gençlik projeleri, kuruluþlarýn daha geniþ kapsamlý sorunlarýn çözümüne 
yönelik baðlýlýklarýný artýrmalarý için muazzam bir teþvik unsurudur. Örneðin; kýrsal kesimdeki 
beyin göçünü engellemeye yönelik ortak stratejiler belirlemek gibi ki bu, Avrupa'daki birçok 
kýrsal bölgede yükselen bir olgudur. Birçok durumda, kýrsal kalkýnma stratejileri 
paylaþýlmakta ve etki alaný geniþletilmektedir ve yerel giriþimler uluslararasý bu deðiþi ve 
destekten faydalanmaktadýrlar. 

...

Uluslararasý gençlik faaliyetleri ve farklý kuruluþ ve gençlik çalýþanlarýyla oluþturulan 
baðlantýlar sayesinde yeni projeler, yeni çalýþma yöntemleri, yeni giriþimler ve iþlerin farklý 
yapýlmasýna yönelik  (veya daha etkin) yeni fikirler doðar. Karþýlýklý öðrenmenin güçlü bir 
potansiyeli vardýr. 

Uluslararasý bir gençlik projesi oluþturmak, baðlý olduðunuz kuruluþ içerisindeki örneðin: 
kültürlerarasý beceriler, uluslararasý iþbirliði, vs gibi örgüt ve proje yönetim becerilerinin 
geliþtirilmesi bakýmýndan müthiþ bir fýrsattýr ve bu diðer faaliyetler için de oldukça yararlýdýr.

Uluslararasý ortak kuruluþlarla birlikte projelerde yer almanýz, size karþýlaþtýrma yaparak ne 
kadar güzel bir iþ yaptýðýnýzý anlamanýzý saðlar. Doðru uygulamalarýn paylaþýlmasý ve ortak 
projeler tasarlanmasý, gençlik kuruluþunuzun uygulamalarýný kýrsal gençliðin 
gereksinimlerini  daha  iyi  karþýlayacak  þekilde  tekrar gözden  geçirmesini  saðlayabilir.

KIRSAL GENÇLÝK NEDEN ULUSLARARASI ALANA TAÞINMALI?  I YARARLAR
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• 

•       

KIRSAL GENÇLÝK  ÇALIÞANLARININ ROLÜ

Harekete Geçin - Alýþtýrma

•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•

•

•
•   
•  
•
•  
•
•  

Uluslararasý bir projeye katýlým, gençlerin çalýþma biçimlerinde hoþ karþýlanacak 
deðiþikliklere yol açabilir. Bu 'uluslararasý deðiþkenlik' gençleri iþ yaþamlarýnda motive 
edebilir ve onlarýn için yeni bir mücadele ortaya koyabilir.

...

Sizler gençlik çalýþanlarý olarak kýrsal çevredeki deðiþimin lokomotif gücüsünüz. Oradaki 
gençlerle iliþkiler kurabilir ve onlarý kendi kýrsal çevrelerinde harekete geçmeye teþvik edip 
yaþam  koþullarýný  ve  imkânlarýný  iyileþtirebilirsiniz.

        

   
   Kendinize sorun: Rolünüzü nasýl görüyorsunuz?

Kendi yollarýný bulmalarýnda gençlere yardým etmek, sürece dahil olmak ve faal olmak.
Toplumda deðiþim yaratmanýn yollarýný aramak.
Gençlere ilham vermek / fikirler üretmek.
Gençlere dünyayý keþfetme þansý tanýmak.
Gençlere olumlu bir öz imaj kazandýrmak.
Gençlere boþ zamanlarýnda yapacaklarý ilginç þeyler sunmak.
Projeler için maddi kaynak saðlamak.

   Tüm topluma dönük olarak gençlik çalýþmasý ve bunun getirdiði yararlar arasýnda     
     saðlam bir bað oluþturmak (mutlu genç insanlar olmadan baþarýlý bir toplum olmaz :)

   Baþka biri için - ancak ayný zamanda 'kendin' için birþeyler yapmak (kiþisel ve profesyonel 
     olarak birþeyler öðrenme þansýnýz).

   Gençlerin zihinlerini açmak.
Yaygýn eðitim imkanlarý ve boþ zaman faaliyetleri sunmak.

Kiþisel geliþim ve yaratýcýlýk için gerekli zemini oluþturmak.
   Gençlerin kimliklerinin farkýnda olmak ve yerel toplumdaki yerlerini bulmak.

 Gençlere faal bir görev vermek - onlara sorumluluk aþýlamak.
   Gençler için bir eðitmen olmak.

 Gençlerin istek ve gereksinimlerine uygun projeler tasarlayabilmek için onlarýn 'yaþam 
     biçimlerinin' bir parçasý olmak.

ULUSLARARASI KÖY  I  WWW.SALTO-YOUTH.NET/DAHÝL ETME
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Sizin için eksik kalan bir nokta var mý?

 Bulunduðunu köyde/kýrsal bölgede bir gençlik çalýþanýnýn sahip olmasý gereken en önemli özellik 
nedir? (beceri, yeterlik,...)

 SÝZ  neden   bir  kýrsal  gençlik  çalýþanýsýnýz?

  Kiþisel motivasyonunuzu saðlayan unsurlar nelerdir?

•

• 

•

SALTO TC Rural'dan alýntýlar:

“Ben kýrsal kesimde çalýþan bir gencim 

çünkü kýrsal gençliðin önündeki güçlüklerle 

mücadele etmeyi seviyorum, çünkü insanlarýn 

sürece katýlmalarý ve etkin olmalarý için kendi 

yolunu çizmelerine yardým etmek istiyorum”

Mariana 

(Estonya)

“Gençlerle çalýþmak zihnimi açýyor....”

“Yaptýðým iþe baktýðýmda....
toplumda bir fark yaratýyor ve iþte 

bu beni devam etmeye teþvik eden þey...

ve daha fazla sayýda genci buna dahil etmenin 

yanýsýra daha çok þey baþarmak istiyorum.”

Luis
(Portekiz)

Korhan
(Türkiye)

KIRSAL GENÇLÝK NEDEN ULUSLARARASI ALANA TAÞINMALI?  I YARARLAR



KIRSAL GENÇLÝK PROJESÝ 
OLUÞTURMA - 

ULUSLARARASI KÖY  I  WWW.SALTO-YOUTH.NET/DAHÝL ETME



PROJE YÖNETÝMÝNÝN TEMEL ÝLKELERÝ 

1. BÝR GEREKSÝNÝM VEYA SORUNDAN YOLA ÇIKIN!

•
•
•
•
•

Bir projeyi yönetmenin birçok yolu bulunmaktadýr. Bazýlarý mutlaka, bazýlarýysa birkaç 
sapmayla birlikte baþarýlý bir projeyle sonuçlanacak ve bazýlarý da belki hiç baþarýya 
ulaþamayacaktýr. 

Gençlik çalýþmasýnda  proje yönetimine iliþkin halihazýrda birçok kaynak bulunmaktadýr. Bir 
proje oluþturmanýn sadece bazý ilkelerini sizlere anýmsatmak istemememizin nedeni de budur. 
Ancak daha fazla okuyup öðrenmekle ilgiliyseniz, size çok daha fazla sayýda baþvuru kaynaðý 
vereceðiz. Elbette ki özel olarak kýrsal gençler için tasarlanmýþ bir projeyle uðraþýrken özellikle 
önemli olan unsurlara dikkat çekeceðiz. 

Her baþarýlý projede özellikle dikkat etmeniz gereken dört farklý etmen bulunmaktadýr:

Projeleri geliþtiren kiþiler ele almak istedikleri sorun ve 
gereksinimlerin farkýnda olup bunlarý bütünüyle 
kavradýklarý takdirde projeler amacýna ulaþýr. Bir projeye 
baþlamadan önce sözkonusu gereksinim veya sorunun 
gereðince deðerlendirilmiþ olmasý önemlidir.

Kýrsal bölgemizdeki bu özel soruna yol açan nedir?
Belirtiler nelerdir?
Bunun derecesi nedir?
Bu, kimler için bir sorun teþkil etmektedir?
Sadece gençler için mi yoksa bütün toplum için mi?

PROJE 
YÖNETÝMÝ

27
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2. PROJENÝZ ÝÇÝN ÇIKAN FIRSATI GÖRÜN

•
•

•
•

3. BÝR VÝZYON OLUÞTURUN

•

•
•

Projelerde faaliyetlerin yürütüleceði bir alana sahip olma veya bu alaný yaratma ihtiyacý 
bulunmaktadýr. Projeler para dýþýndaki unsurlarla da faal þekilde desteklenip güvence altýna 
alýnmalýdýr. Kilit kiþiler tarafýndan projeye destek verilmesi ve hedef grup tarafýndan da aktif 
katýlým saðlanmasý gerekmektedir.

 Gençleriniz projeye destek veriyorlar mý?
 Bununla ilgilenmek için gerekli zamana   

   sahipler mi?
 Baþka hangi aktörler devreye sokulmalý?
Size/projenize ne þekilde destek 

   verecekler?

Tüm faaliyet ve çabalarýn çerçevesinin belirlenebilmesi 
için projelerin bir vizyonu bulunmalýdýr. Ancak vizyon 
sayesinde stratejiler, hedefler ve çalýþma planlarý 
iþleyebilir. Projenin ardýndaki büyük fikir, gereksinim veya 
sorunlara iliþkin kayda deðer ve sürdürülebilir bir farkýn 
ne þekilde yaratýlabileceðini gösterecek kadar açýk 
olmalýdýr.

Projenize dahil edilen kýrsal gençlerin hepsi ayný
    vizyona mý sahip?

Ortak bir amaç doðrultusunda mý çalýþýyorsunuz?
Bu vizyonu hep birlikte gözünüzde canlandýrabiliyor ve   

   bundan heyecan duyabiliyor musunuz? (ancak o zaman 
   bu vizyonu toplumunuzdaki diðer insanlara aktarabilir
    ve diðer aktörleri kolayca sürece dahil edebilirsiniz). 
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4. GEREKLÝ BECERÝ VE KAYNAKLARI BÝRARAYA GETÝRÝN

•

•

          •

NE? KÝM? NE ZAMAN? NEREDE? NASIL? & NEDEN?

Projelere iþlerlik kazandýrýp bir 
sonuç elde edebilmek için gerekli 
becer i ler,  ener j i ,  kaynaklar  ve 
organizasyon arasýnda doðru bir denge 
kurulmasý gerekmektedir. Tüm bunlar 
toplumda bir etki yaratýp sonuç 
verebilecek þekilde tasarlanmalýdýr. 

 Proje için gerekli tamamlayýcý beceri   
    ve kaynaklara sahip, kabiliyetli ve      
    dengeli bir takýmýnýz var mý?

 Eðer  bazý özel beceri eksiklikleri 
 mevcutsa, gerekli beceri/bilgi/teknik 

             donanýmý elde etmek için kime 
                baþvuracaksýnýz?

 Hedeflediðiniz sonuç ve etkiler 
             herkesçe anlaþýldý mý? Bu hedefler 
    k i m e  y ö n e l i k ? :  S i z e / g e n ç l i k  
           grubunuza/toplumunuza? Hedefleriniz 
            kýsa mý yoksa uzun vadeli mi?

Projenizi oluþturmaya yönelik en yaygýn yöntemlerden biri de projeyi 5N 1K kuralýna göre 
planlamaktýr (Laswell modelinden uyarlanmýþtýr). 

Ne? Kim? Ne zaman? Nerede? Nasýl? & Neden? 

Bunlar, projenizi açýklýða kavuþturmakta size 
yardýmcý olabilecek sorulardýr. Herþeyi düþünüp 
düþünmediðinizi hýzlý bir þekilde kontrol 
etmenizi saðlarlar. Biz de Laswell modelini 
uyarladýk ve bunu proje-güneþi þeklinde 
göstermek istedik.
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Proje güneþinin ortasýnda yer alan ilk soru NEDEN?'dir. Bu soru ele almak istediðiniz gereksinim 
ve sorunlara yönelik analizinizle baðlantýlýdýr. Bu soruya vereceðiniz yanýtlar sizin amaç ve 
hedeflerinizdir. 

Söz konusu gençler tarafýndan gereksinim duyulan veya arzulanan þeyler nelerdir?
Proje toplum ve gençler tarafýndan  isteniyor mu?
Neden herkes bu projeye ilgi göstermeli?

  Neyi baþarmak istiyorsunuz?
  Baþarýlý olmasý halinde projenin yaratacaðý etki ve sonuçlar ne olmalýdýr?
  Durum ne þekilde deðiþmiþ olabilirdi?
  Proje nasýl bir önceliðe sahip?
  Projeniz halihazýrda yapýlmakta olanlardan farklý bir þey baþarmayý mý hedefliyor?

         
  Amaçlar & Hedefler

Yapmak istediðiniz projeyi düþünün: Faaliyete iliþkin nasýl bir vizyonunuz var? Proje sonunda nereye 
varmak istiyorsunuz? Ulaþmak istediðiniz nedir? 

Amaç ve hedefleriniz nelerdir?
  Amaç, dürbünü alýp geleceðe baktýðýnýzda gördüðünüz þeylerdir, nihai sonuçtur, varmak istediðiniz 

    noktadýr.
Hedefler bu noktaya varmak için ihtiyaç duyacaðýnýz daha küçük adýmlardýr. 

Bu küçük adýmlarý, yani hedefleri belirlerken 'SMART' kuralýna uygun olduklarýndan emin olun. 
Hedeflerinizi belirlediðiniz kriterlere uyacak þekilde biçimlendirin.

S Specific      - Belirli - neye iliþkin olduklarýný açýkça ortaya koyuyorlar mý?
M Measurable - Ölçülebilir - bu hedeflerin baþarýldýðýný nasýl anlayacaksýnýz?
A Achievable - Baþarýlabilir - bu hedefler sizin ve proje takýmýnýzýn kontrolünde mi?
R Realistic    - Gerçekçi - bu hedefler gerçekçi mi ve projenizin çerçevesiyle ilintili mi?
T Timed       -Zamanlý - bu hedeflere hangi dönemde ulaþýlmasý gerektiðini 

                  kararlaþtýrdýnýz mý?

•  
•  
•  
•
•
•
•
•

Harekete Geçin - Alýþtýrma
       

•

•   
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Tavsiye
Neyi hedeflediðinizi bilirseniz daha yüksek bir baþarý þansý yakalarsýnýz. Böylece gereksiz 
ve istenmeyen iþlerden kaçýnabilirsiniz.
Eðer projeniz diðer projelerin veya kuruluþun çalýþma alanýna giriyorsa, bir çakýþma veya 
boþluk bulunmadýðýndan emin olun. 

Amaç ve hedefleriniz (Neden?) sizi Ne? sorusuna iliþkin bir karar vermeye iter. Neye ulaþmak 
istediðinize baðlý olarak, bu noktaya varmak için farklý yollar bulunmaktadýr. Ne? sorusu 
gerçekleþtireceðiniz proje veya faaliyetin türüne iliþkindir.

Birlikte çalýþtýðýnýz insanlar için en uygun faaliyet nedir?
Önceki tecrübeleriniz ve kiþisel tercihleriniz nelerdir?

  Projede kullanýlmaya hazýr kaynaklarýnýz nelerdir?
  Zaman ve mekan kýsýtlamalarýnýz veya imkanlarýnýz var mý?

Bir sonraki adým bizi KÝM? sorusuna getirir. Kiminle çalýþmaktasýnýz? Bir takým gereksinimleri 
bulunanlar kimlerdir?

Daha ayrýntýlý olarak: Projenize kimi dahil etmeyi ve kimlere ulaþmayý isterdiniz?
Hedef grup nedir ve projenizden yararlananlar kimlerdir?

  Ortaklarýnýz kimdir? Projeye ne katabilirler?
Projeyi kim koordine edecektir?

Katýlýmcýlar projenin yürütülmesi ve koordine edilmesi sürecine de dahil edilecekler midir?   
    Öyleyse, nasýl?

Kýrsal kesimdeki gençlerin projedeki rolü nedir?

Bir sonraki adýmda NASIL? sorusu ele alýnýr. Bu iþe giriþecek misiniz? Projeyi nasýl uygulamaya 
geçireceksiniz?

Elinizdeki mevcut kaynaklar nelerdir (zaman, para, genç insanlar, yetkililer, vs) ?
Projeyi baþarýya ulaþtýrmak için neler yapmanýz gerekmektedir?

  Amaçlara ulaþmak için hangi yöntemleri kullanacaksýnýz?
Projenizin yapýsýný ve faaliyetlerinizi açýklayýnýz. Neden bu faaliyetler?
Süreci nasýl yönlendireceksiniz? (görevlerin açýk bir þekilde bölüþülmesi)

 Dýþ kaynaklardan arayacaðýnýz uzmanlýk alanlarý nelerdir (ortaklar, finansman)? Bunlarý nasýl 
    elde edeceksiniz? 

• 
•  
•
•

•  
•  
•
•  
• 

•  

•  
•  
•
•  
•  
•
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Sýrada NEREDE? sorusu bulunur. Bu soru projenizi yürüteceðiniz çevre ve konuma iliþkindir. 

   Grubunuzla yurtdýþýna çýkacak mýsýnýz?
   Yerel toplumunuzda bir grubu aðýrlýyor musunuz? Gruptakiler nerede kalacaklar?
   Nerede çalýþacak ve nerede birlikte programýn tadýný çýkaracaksýnýz?
   Mekana baðlý sýnýrlamalarýnýz var mý? Veya kullanabileceðiniz ya da kullanmayý istediðiniz     

     özel yerler var mý?
   Faaliyet ve yürütüldüðü yer arasýnda kurulmasý gereken bir baðlantý var mý?

Proje güneþimizi tamamlayabilmek için ayrýca NEREDE? sorusu hakkýnda düþünmeniz 
gerekmektedir. Projenizin zamanlamasýna iliþkin herhangi bir sorun var mý?

   Projenin baþlangýç ve bitiþ tarihi nedir? (bir projenin bir baþý ve bir sonu bulunur).
   Projenin sonsuza dek sürmesine izin vermeyin! Daha fazla yarar saðlamakta yetersiz kaldýðý 

     anda projeyi sonlandýrýn.
   Projeniz için zaman çizelgesi kararlaþtýrdýnýz mý? Projenizin farklý aþamalarý ve zaman sýnýrlarý    

     nelerdir? (örneðin fon baþvurusunda bulunma, ortaklarla baðlantýya geçme, gençlerle 
     tanýþma, bilgi verme, proje alaný ayýrma, vs). 

  Kaçýnýlmasý gereken dönemler var mý (sýnav dönemleri, seçim dönemleri, yüksek sezon,....)? 
     Veya projeniz için özellikle yararlý olacak dönemler var mý?

   Faaliyetin sona ermesinin ardýndan ne gelecek? (örneðin, mali hesaplama, insanlara teþekkür 
etme, raporlar, deðerlendirmeler, belgeleme, takip süreci). 

Tavsiye
Tüm hazýrlýklarý ve faaliyet sonundaki izleme çalýþmalarýný içeren proje süresini, olmasý 
gerekenden az hesaplamayýn. Aksine proje ve faaliyet planýnýzýn  süresini olmasý gereken 
deðerin üzerinde hesaplayýn. Büyük ihtimalle buna ihtiyaç duyacaksýnýz.

Bu 6 sorunun hepsi tutarlý bir görüntü oluþturmalýdýr. Güneþin tüm bölümlerinin merkezle yani 
NEDEN? sorusuyla baðlantýsý bulunmasý gerekir. Alternatifler arasýnda seçim yaparken, bunun 
için saðlam gerekçeler sunmaya hazýr olun. Örneðin bir gençlik giriþimi yerine neden gençlik 
deðiþim programýnda karar kýldýnýz? Projenize neden hem kýrsal hem de kentsel gençliði dahil 
etmek istiyorsunuz? Neden yerel makamlarý bu sürece dahil ediyorsunuz? Deðiþim programýný 
neden yaz yerine kýþ aylarýnda gerçekleþtiriyorsunuz?, vs....

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
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Proje yönetimine iliþkin daha fazla bilgi için lütfen þu kaynaklara baþvurunuz:
SALTO 'Gökkuþaðýnýn Üzeri' rehberi >
SALTO Proje Yönetimi El Kitabý >
Proje Yönetimine iliþkin eðitim kiti >

Fon baþvurusunda bulunduðunuzda, size sonuçlarýn izlenmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik 
neler yapacaðýnýz sorulur. Buradaki önemli nokta  projenizi bir amaç uðruna, bir etki yaratmak 
adýna yapmanýzdýr. Ve bu etki, faaliyet biter bitmez durmamalýdýr. Bu nedenle, izleme ve 
yaygýnlaþtýrma faaliyetlerini tasarladýðýnýz proje planlamanýzda yeterli zaman ayrýlmýþ 
olmalýdýr. 

Proje sonuçlarýnýzýn 'yaygýnlaþtýrýlýp kullanýlmasý' ve izlenmesine yönelik araçlar geliþtirip farklý 
faaliyetlere giriþebilirsiniz. Proje sonuçlarýnýzý ilgililere göndermeniz yerinde bir harekettir 
ancak bu sonuçlarýn KULLANIM alaný bulmasý çok daha iyi olacaktýr. Projenizin erken 
aþamalarda bir etki yaratma potansiyeline sahip olup olmadýðýný, projeye baþlamadan önce 
iyice araþtýrmanýz gerekecektir.

www.SALTO-YOUTH.net/OverTheRainbow/
 www.SALTO-YOUTH.net/find-a-tool/86.html

www.training-youth.net or www.SALTO-YOUTH.net/find-a-tool/68.html

SONUÇLARIN ÝZLENMESÝ, YAYGINLAÞTIRILMASI VE KULLANILMASI

FAALÝYET SONRASINDA GERÇEKLEÞECEK ÞEYLER FAALÝYETÝN ÖNCESÝNDE PLANLANMALIDIR!
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 Projenizle baþarmak istediðiniz 
nedir? Kimin yararýna? 

 Neyin (baþkalarýna) gösterilmeye 
deðecek olduðunu düþünüyorsunuz? 
Projenizin olasý sonuçlarý nelerdir?

 Projenizin sonuçlarýndan etkilenecek 
kiþiler kimler olmalýdýr? 
 Bu kiþiler için verilecek en etkili 

mesaj türü ne olacaktýr? 

 Kuruluþ / grubunuzun elindeki 
mevcut kabiliyet ve kaynaklar 
nelerdir? 

 Eylemlerinize yönelik olarak proje 
sürecinde neleri yapmanýz/toplamanýz 
gerekmektedir?

 Tüm bunlarýn maliyeti nedir, gerekli 
zaman ve parayý nereden 
bulacaksýnýz? 

Eylemlerinizin hedefleri / bunlardan 
yararlanan kiþiler 

Projenizden sayesinde elde edilen 
ürünler, sonuçlar ve mesajlar

Eylemlerinizin yöneltildiði hedef grup
Mesaj veya eylemlerinizi uyarlandýðý 
hedef grup

Eldeki mevcut kaynaklar & yeterlikler 

Planlama & görev daðýlýmý

Planlanan eylemlere yönelik bütçe & 
fon oluþturulmasý

Tasarým aþamasýnda size yol gösterebilecek bazý sorular þunlardýr:

~~

Bu zincir tüm bu sorularýn birbirleriyle baðlantýlý olduðunu ve projenizin 'ürünleri ve sonuçlarý' 
arasýnda tutarlý bir baðlantý oluþturmanýz gerektiðini göstermektedir. Böylece, projenizle 
baþarabileceklerinizin ölçeðini ve bunlarýn kimin yararýna olacaðýný aþaðý yukarý tespit etmiþ 
olacaksýnýz (hedefler ve bundan yararlananlar). Ulaþmak istediðiniz 'Hedef Gruba' baðlý olarak, 
eylemlerinizi, verilen mesajýn zamanlamasýný ve kullanýlan araç ve formatý uyarlamanýz 
gerekecektir. Tercihlerinizin yaný sýra elinizdeki 'mevcut kaynaklar ve yeterlikler' neler 
baþarabileceðinizi belirleyecektir. Son olarak, 'izleme, yaygýnlaþtýrma ve kullanma sürecinin 
gerçekleþeceðinden ne þekilde emin olacaðýnýz ve bu sürecin kime yönelik olacaðý konularýna 
açýklýk getirmeniz gerektiði gibi programa iliþkin nasýl bir bütçeye ihtiyaç duyacaðýnýzý ve bu 
bütçeyi nereden karþýlayacaðýnýzý da belirlemeniz gerekecektir. 

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~
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Projenizin sonuçlarýný izleyip yaygýnlaþtýrmanýza yönelik bazý tavsiyelerimiz þunlardýr: 

 Faaliyetinizde yer alan kýrsal gençlerin öðrenme ve kiþisel geliþim süreçlerinin kabul 

görmesini saðlayýn. Onlara bir sertifika veya tavsiye mektubu verin. Gençlik Programý 
dahilindeki katýlýmcýlar öðrenim ve deneyim seviyelerini belgeleyen bir Avrupa YouthPASS 
sertifikasý almaya hak kazanmaktadýr (www.YouthPass.eu adresine bakýnýz). 

  Ýlk  tecrübenizin  ardýndan  bir  izleme  projesi oluþturulmasý hakkýnda düþünün. Ýkinci bir 

proje oluþtururken, ilk projedeki katýlýmcýlardan bazýlarýný sürece dahil edin ve ikinci projeyi 
ilkinden daha iyi yapmaya çalýþýn. Proje sonrasýnda sürdürebileceðiniz baþka bir öðrenme 
süreci bulunup bulunmadýðýný araþtýrýn, örneðin yabancý dil öðrenimi, sürdürülen 
uluslararasý baðlantý ve arkadaþlýklar, bir konudaki ilgi.....Katýlýmcýlarýnýzýn bu þekilde 
hareket etmelerini destekleyin. 

 Proje sonuçlarýnýzý belgeleyin: bu hem görülebilen (örneðin tiyatro oyunu, CD, rapor, sanat 

eseri,...) hem de görülemeyen (örneðin öðrenim puanlarý, varýlan sonuçlar, tavsiyeler, faaliyet 
sýrasýnda kullanýlan yeni yöntemler,...) sonuçlarý içerebilir. 

  Projenizin sonuçlarýndan kimlerin yararlanabileceðini önceden düþünün ve projeyi bu 

kiþilerin gereksinimlerine uyarlayýn böylece bu kiþiler elde ettiðiniz ürünleri kullanmaya 
kolaylýkla baþlayabilirler. Ürün geliþtirme sürecinize bu hedef grubu dahil edin. 

  Sizin durumunuzdaki diðer gençlerin kullanýmýna yönelik bir 'kýrsal gençlik çalýþma kýlavuzu' 

hazýrlayabilirsiniz. Ancak tekerleði tekrar icat etmek yerine halihazýrda varolan belgeleri 
çalýþmanýza dahil edin. 

 Yaptýðýný bu harika çalýþmayý 'dýþ dünyaya' göstermek  üzere bir strateji geliþtirin. Kimleri 

bilgilendirmek isterdiniz? Bu kiþileri en iyi þekilde nasýl bilgilendirebilirsiniz? Bunlara 
ulaþmanýn en iyi yollarý nelerdir? Bu kiþiler üzerinde bir etki yaratmanýn en iyi yolu nedir? 

  Katýlýmcýlarýn kendi baþlarýna baðlantý kurup izleme projeleri geliþtirebilmeleri için gerekli 

zemini oluþturun (konu hakkýnda tartýþarak, 'açýk alan', eylem planlarý oluþturarak,...). 

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/

•

•

•

•

•

Eðer elinizde faaliyete iliþkin resim veya videolar varsa, bu deneyiminizi çalýþma 

arkadaþlarýnýz, dostlarýnýz ve toplumla paylaþmak adýna topluluk merkezinde ya da yerel 
gençlik klübünde özel bir gece düzenleyebilirsiniz...Bu organizasyon ve sunum sürecine 
gençleri de dahil edin.

Kuruluþunuzda daha aktif görevler almak isteyen gençlere rehberlik ve eðitim imkanlarý 

sunun. 

Çalýþma sahanýzdaki yeni katýlýmcýlarýn iþlerini kolaylaþtýrmak adýna çalýþma 

yöntemlerinizi, finansman imkanlarýnýz ve en doðru uygulamalarý paylaþýn. Bunlarý mevcut 
veri tabanýna ekleyin (örneðin ) veya ilgili að baðlantýlarý 
aracýlýðýyla dolaþýma sunun (örneðin MIJARC veya Avrupa Kýrsal Gençliði). 

Gelecekteki baðlantýlarýnýza ve doðru uygulamalarýn paylaþýmýna yönelik olarak örneðin 

online yazýþma platformlarý, internet günlükleri, Yahoo veya Facebook gruplarý, bültenler 
gibi að baðlantýlarýný ve iletiþim araçlarýný kullanýn.

Yerel basýný da sürece dahil edin ve uluslararasý projenizle ilgili haber baþlýklarý 

oluþturun...Böylece insanlar bir süreliðine bundan bahsedeceklerdir. Bu baþarýyý olumlu 
halkla iliþkiler çalýþmalarý ve gelecekteki projelerle bütünleþtirebilirsiniz.

" Katkýlarýndan ötürü ilgili kiþilere teþekkür etmeyi unutmayýn (yetkililere, mali destekçilere, 

ailelere,...) ve yeni kurulan baðlantýlarýnýzý devam ettirin. 

Çalýþmanýzýn sürdürülebilir olmasýný saðlayýn ve hem kendi kuruluþunuz içerisinde hem de 

diðer kuruluþlarla tecrübelerinizi paylaþýn (her bir proje büyük bir öðrenme deneyimidir ve 
olumlu ve olumsuz yönlerinden de dersler çýkarabilirsiniz). 

...

Kýrsal gençlik projelerinin ilham verici örnekleri için 68. sayfaya bakýnýz.
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SALTO, gençlik projenizle mümkün olan en büyük etkiyi nasýl yaratacaðýnýza iliþkin olarak 
'Dalga yaratmak' baþlýklý bir kitapçýk yayýnlamýþtýr. Bu yayýnda proje sonuçlarýnýzýn 
görünürlüðünü nasýl artýrabileceðiniz, bu sonuçlarýn nasýl yaygýnlaþtýrýp kullanýma 
sokabileceðinize iliþkin birçok tavsiye ve ipuçlarý yer almaktadýr. Bu kitapçýðý 

 adresinden indirebilirsiniz.www.SALTO-YOUTH.net/MakingWaves/
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ULUSLARARASI 
GENÇLÝK ÇALIÞMASINA 
BAÞLANMASI 



Kendi uluslararasý gençlik faaliyetinizi 
oluþturmayý biraz göz korkutucu buluyorsanýz 
endiþelenmeyin; kendi projenizi baþlatmadan 
önce bir baþkasýnýn projesinde deneyim 
kazanabilirsiniz.  Kýrsal gençlik için 
halihazýrda birçok uluslararasý faaliyet 
bulunmaktadýr. Bu faaliyetlerden birine 
katýlabilir veya özellikle ilginç bulduðunuz bir 
kuruluþla bir takým oluþturabilirsiniz. 

Avrupa kurum ve kuruluþlarýnýn birçoðu muazzam eðitim ve deðiþim imkanlarý sunmaktadýr. 
Ayrýca çalýþma oturumlarý, seminerler ya da eðitim kurslarý gibi düzenli uluslararasý faaliyetler 
düzenleyen bazý kýrsal gençlik þemsiye organizasyonlarý bulunmaktadýr (Avrupa'nýn her 
köþesinden bu organizasyonlara dahil olan ulusal ve bölgesel üye kuruluþlar bulunmaktadýr). Bu 
þeçim size aittir.

MIJARC Avrupa = çalýþma oturumlarý, seminerler, çalýþma kamplarý, öðrenci deðiþimleri, 

kýrsal&tarýmsal konulu eðitim gezileri, >  (ayrýca 43. sayfaya bakýnýz)

Avrupa Kýrsal Gençliði = çalýþma oturumlarý, seminerler, çok taraflý genç deðiþim 

programlarý, kýrsal genç çalýþanlar için eðitim kurslarý >  (ayrýca 42. 
sayfaya bakýnýz).

IFYE (Uluslararasý Tarýmcýlýk Gençliði Deðiþim Programý) = genç tarýmcýlara yönelik 

deðiþim programlarý, konferanslar >  veya

Uluslararasý Tarýmsal Deðiþim Kurumu = 12 farklý ülkede yürütülen tarýmsal çalýþmalar, bir 

çiftlikteki aile yanýnda misafir edilme >

Herrsching Semineri (Alman Bakanlýðý tarafýnda organize edilmektedir) = Tüm dünyadan 

katýlýmcýlarla yapýlan Uluslararasý Kýrsal Gençlik Semineri > 

WWOOF (Ekolojik Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü) = Yiyecek ve kalacak yer karþýlýðýnda 

gönüllü olarak ekolojik çiftliklerde kalýp bunlar hakkýnda bilgi edinme >

SCI (Uluslararasý Yurttaþlýk Hizmetlerý) = & Gönüllü Kuruluþlar Birliði > 

 & Barýþ için Gençlik Eylemi >  = dünyanýn her köþesindeki 
uluslararasý proje gruplarýna ve ayrýca kýrsal projelere yönelik kýsa süreli gönüllü çalýþma 
kamplarý 

ÖNCE BÝR BAÞKASININ 
PROJESÝNDE YER ALIN  

MEVCUT ULUSLARARASI KIRSAL GENÇLÝK FAALÝYETLERÝ

•
www.mijarc.org/europe

•
www.ruralyoutheurope.com

•
www.ifyeusa.org/links/european.html  

www.ifye.lu/test-europe/ 

•
 www.agriventure.com

•
www.international-herrsching-

seminar.de

•
 

• www.sciint.org 

www.alliance-network.eu www.yap.org

www.wwoof.org
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PROJE ORTAKLARI BULUN VE ORTAKLIKLAR OLUÞTURUN

Uluslararasý proje hazýrlama tutkusuna kapýldýðýnýzda bu projeyi hazýrlama aþamasýnda 
karþýnýza çýkacak en büyük güçlüklerden bir tanesi kusursuz ortaðý nasýl bulacaðýnýzdýr. 

Öncelikle bazý sorulara açýklýk getirmeniz gerekir:

Ýþbirliði yapmak adýna ne tarz bir ortakla çalýþmak isterdiniz? Hangi kuruluþla ortaklýk 
kurmak isterdiniz? Neden?" Sizinle ayný kýrsal altyapýyý paylaþan bir kuruluþ mu 
arýyorsunuz? Yoksa ayný hedefleri mi? Ayný alanda çalýþmakta olan mý? Yerel düzeyde ayný  
sorunlarla mücadele edenle mi?
Ortak kuruluþunuz hangi ülkeden olmalý? Neden? 
Bütünüyle farklý deneyimleri olan bir ülke mi arýyorsunuz yoksa Avrupa'nýn diðer 
köþelerinden gelen birkaç ülke mi? Yoksa arada birçok benzerlikle olmasýný mý tercih 
ederdiniz?
Uluslararasý iletiþim ve faaliyet sürecinde siz & kýrsal gençleriniz ya da çalýþma 
arkadaþlarýnýz hangi dili kullanacaksýnýz? Ortak veya benzer bir dile sahip bir ülke mi 
arýyorsunuz?

'Uluslararasý gençlik faaliyetlerinde lisana dayalý engelleri aþmak' baþlýklý bölüm (sayfa 
56) size uluslararasý iletiþime yönelik bazý ipuçlarý verecektir.

Bu sorular projeye baþlamanýzda size yardýmcý olacaktýr. Bunlar beklentilerinize açýklýk 
getirmenize ve ortak bulma giriþimlerini yönlendirmenize yardým edecektir. Uygun ortak 
kuruluþlarý nasýl bulacaksýnýz? Potansiyel bir ortak kuruluþ belirleyip irtibata geçmenize yönelik 
birçok seçenek ve fýrsat bulunmaktadýr. Týpký özel yaþamýnýzdaki partner seçiminiz gibi, farklý 
kiþiler farklý ortak bulma tekniklerini tercih ederler. 

Uluslararasý faaliyetler genelde gençlik çalýþanlarý veya yurtdýþýndaki benzer kýrsal kuruluþlarýn 
yönetim kurulu üyeleri arasýndaki kiþisel baðlantýlara dayanarak hayata geçirilirler. Bu kiþisel 
deneyimlere (henüz) sahip olamayabilirsiniz ancak üyelerinize veya çalýþma arkadaþlarýnýza 
danýþabilirsiniz, onlar yurtýþýnda  kuruluþunuzla ortak bir proje geliþtirmekle ilgilenebilecek 
diðer eylemci ve kuruluþlarý tanýyor olabilirler. Tavsiye edilen baðlantýlar, potansiyel ortak 
konumundaki kuruluþlarla irtibata geçmenin en iyi yollarýndandýr. 
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Eðer bu iþe yaramazsa, diðer potansiyel ortaklarýn yer aldýðý uluslararasý etkinlik ve faaliyetlere 
katýlabilirsiniz (örneðin konferanslar, seminerler, toplantýlar, vs.). Böylelikle temsilcileri ve baðlý 
olduklarý kuruluþlarý yakýndan tanýyabilir ve daha önce karþýlaþtýðýnýz sorulara verdikleri 
yanýtlarýn sizinkilerle ne derece örtüþtüðünü bulmuþ olursunuz. Kiþiler arasýndaki iliþkilerde 
olduðu gibi her zaman kusursuz bir ortak bulamayabileceðinizin ve uzlaþým ile esneklik 
gerektiðinin farkýnda olun.

Yukarýda ('Önce bir baþkasýnýn projesinde yer alýn' baþlýklý bölümde) mevcut uluslararasý 
faaliyetlerden bazýlarýný önerdik ancak Gençlik Programý kapsamýnda bazý özel 'Ortaklýk 
Geliþtirme Seminerleri' de bulunmaktadýr ki kuruluþlar bu seminerlerde potansiyel ortaklar 
ararlar. Bir baþka seçenek olarak, kuruluþunuzun ilgilendiði baþlýklardaki uluslararasý eðitim 
kurslarý ve seminerlere katýlýn. Kýrsal kesime yönelik bir ortak bulamasanýz bile, uluslararasý 
projenin temelini oluþturacak ortak ilgi alanýna sahip bir kuruluþ bulabilirsiniz. 

SALTO Avrupa Eðitim Takvimindeki diðer eðitim imkanlarýna yönelik bilgiyi 
 adresinde veya Gençlik Programý Ulusal Ajansýnýn 

 sitesinde bulabilirsiniz.

Avrupa Birliði'nin Gençlik Programý kapsamýnda ortak grup veya uluslararasý proje bulmanýzda 
size yardýmcý olacak çeþitli araçlar bulunmaktadýr.

Gençlik Programý kapsamýndaki Ulusal Ajanslarýn (UA'lar)  birçoðunda, genellikle kendi 
sayfalarýnda elektronik formatta sunulan ortaklýk talep formu bulunmaktadýr. UA'lar 
doldurduðunuz formu Avrupa'daki diðer UA'lara iletebilir. Bu UA'lar ortaklýk taleplerini 
potansiyel ortaklara daðýtmada farklý yöntemler kullanýrlar (örneðin e-posta listeleri, 
internet sayfalarý, haber bültenleri,...). http://ec.europa.eu/youth/contact_en.html 
adresinde ilgi UA listesini bulabilirsiniz. 

Bazý Ulusal Ajanslarýn ortak bulunmasýna iliþkin olarak örneðin Alman ve Ýngiliz 
UA'larýnýnki gibi online veri tabanlarý bulunmaktadýr. Tüm bu farklý veri tabanlarýný tek bir 
merkezi ortak bulma tabanýnda birleþtirme çalýþmalarý halen sürmektedir. Bu veri 
abanlarýna  adresindeki SALTO ortak bulma 
sayfasýndan ulaþabilirsiniz.

Eðer bir Avrupa Gönüllü Hizmetleri (AGH) projesi için bir ev sahibi kuruluþ arýyorsanýz, ev 
sahibi kuruluþlar veri tabanýna ait 
sayfasýnda onaylý ev sahipliði projelerinin bir listesini bulabilirsiniz.

Eðer bir gönüllü göndermek ya da aðýrlamak istiyorsanýz AGH kuruluþlarýnýn baðlantý aðýný 
oluþturan 'AGH Çalýþmalarý'yla da irtibata geçebilirsiniz:

www. salto-
youth.net/Training/
http://ec.europa.eu/youth/contact_en.html

www.salto-youth.net/Partnerfinding/

http://ec.europa.eu/youth/program/sos/index_en.html 

 www.youthnetworks.eu
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Bazý Bölgesel Ýþbirliði merkezlerinde gençlik kuruluþlarýnýn adresleri ve Gençlik Programý 
projelerinin gerçekleþtirilebileceði 'ortak ülkeler'deki irtibat noktalarý bulunmaktadýr. 

Örneðin SALTO Doðu Avrupa & Kafkaslar: :  SALTO Güney 
Avrupa:  Avrupa-Akdeniz (EuroMed) Ülkeleriyle iþbirliði 
oluþturan 

Avrupa Gençlik Deðiþimine ait Yahoo grubu da ortak bulmada ve teknik ve pratik sorulara  
y a n ý t  b u l m a n ý z d a  s i z e  y a r d ý m c ý  o l a b i l i r .  B u  m a i l  l i s t e s i n e  

 adres inden  
kaydolabilirsiniz.

...

Farklý ülkelerdeki ulusal kýrsal gençlik kuruluþlarýna ait internet sitelerinin yanýsýra Uluslararasý 
kýrsal gençlik platformlarý da ortak arayýþýnýzda size yardýmcý olabilir. MIJARC Avrupa ve Avrupa 
Kýrsal Gençliði gibi kýrsal gençliðe yönelik Avrupa þemsiye organizasyonlarýndan bilgi, baðlantý 
ve fikir edinebilirsiniz. Bu kuruluþlar ortaklýk talebinizi kendi internet sitelerinde yayýnlayabilir ya 
da üye kuruluþlarýna gönderebilirler.

Avrupa Kýrsal Gençliði (AKG), Avrupa'daki 
kýrsal bölgelerde yaþayan gençleri birleþtiren ve 
temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Bu 
gençlere yaygýn eðitim fýrsatlarý sunmakta 
(genç katýlýmý, sürdürülebilir yerel kalkýnma, 
insan haklarý eðitimi, kültürlerarasý öðrenme, 
liderlik eðitimi, tarýmsal üretim, proje yönetimi 
gibi alanlarda) ve kýrsal gençlik politikalarýný 
etkilemektedir. Gençlere birçok uluslararasý 

fýrsat saðlamakta ve günümüz Avrupa'sýndaki kýrsal bölgelerde yaþayan gençlerin gereksinim 
ve ilgi alanlarýna yönelik çalýþmalar yapmaktadýr.

Avrupa Kýrsal Gençliði üç tip üye kuruluþa sahiptir:

Kýrsal gençlik kuruluþlarý

  Genç tarýmcý kuruluþlarý

  4H Klüpleri

AKG Faaliyetleri:

  Kýrsal gençlik liderlerine yönelik çalýþma oturumlarý ve seminerler

Avrupa yarýþý: Büyük çaplý ve çok taraflý bir gençlik deðiþim programý

Geçmiþ, günümüz ve geleceðe yönelik faaliyetlerin tartýþýldýðý genel kongreler

www. .net/eeca/,
www.salto-youth.net/see/,
EuroMed Platformu: www.euromedp.org

h t tp : / /g roups .yahoo .com/group /european-you th -exchanges /

AVRUPA KIRSAL GENÇLÝÐÝ   www.ruralyoutheurope.com

• 
•
•

•
•  
•  

salto-youth
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•
•
•

 www.ifye.lu/test-europe/

•    

 office@ruralyoutheurope.com

MIJARC Avrupa 
www.mijarc.org/europe/

(www.mijarc.org)

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 office-europe@mijarc.info

Özel kýrsal veya gençlik meselelerine iliþkin eðitim kurslarý

Kýrsal gençliðin Avrupa kurumlarýnda temsil edilmesi

IFYE Programý çerçevesindeki ortaklýklar (Uluslararasý 4H Klüpleri/ Tarýmcýlýk Gençliði 

Deðiþimi)

Haber bültenleri: 'Kýrsal Gençlik Haberleri' 

Ýrtibat:

(Uluslararasý Katolik Tarýmsal ve Kýrsal Gençlik Hareketi)

MIJARC Avrupa, Uluslararasý Katolik Tarýmsal ve 
Kýrsal Gençlik Hareketidir. Kendi baþlarýna 
örgütlenen demokratik kýrsal gençlerin oluþturduðu 
bir hareket, ulusal ve bölgesel kýrsal faaliyetlerden 
oluþan uluslararasý bir að ve bir eðitim&öðretim 
teþkilatýdýr. MIJARC Avrupa, gençler için yine gençler 
tarafýndan gerçekleþtirilen, Hristiyan deðerlerinden 
yola çýkan eylem odaklý bir harekettir ve daha iyi ve 
adil bir toplum oluþturma çabalarýna katýlmak isteyen 
kýrsal gençleri bir araya getirir. 

MIJARC Avrupa, sürdürülebilir kýrsal kalkýnma, 
toplumsal cinsiyet politikalarý, tarým ve besin 
egemenliði, adaletli küresel geliþim, gençlik 
politikalarý, genç katýlýmý ve Hristiyan deðerleri 
alanlarýnda faaliyet göstermektedir. MIJARC Avrupa, 

Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avrupa'da faaliyet gösteren MIJARC Dünya  
hareketinin bir parçasýdýr.

MIJARC Avrupa'nýn faaliyetleri:

Çalýþma oturumlarý, seminerler ve eðitim gezileri

Avrupa ve tüm dünya düzeyinde çalýþma gruplarý

Çeþitli kýrsal konu baþlýklarýna iliþkin çalýþma kamplarý

Kýrsal gençlik gruplarýna yönelik kýtalararasý ve kýta içi deðiþim programlarý

Diðer gençlik ve tarým kuruluþlarý ile baðlantý oluþturma

Kýrsal gençliðin Avrupa kurumlarýnda temsil edilmesi

Dergi: 'Info-Europe›

Ýrtibat:
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Size farklý ülkelerdeki ilgili kiþilerin isimlerini ve kuruluþlarýn irtibat bilgilerini verebilecek 
Avrupa çapýnda faaliyet gösteren bir takým baðlantý aðlarý ve þemsiye organizasyonlarý 
bulunmaktadýr. Avrupa'da faaliyet gösteren uluslararasý gençliðe yönelik STÖ'ler ve Ulusal 
Gençlik Konseylerinin listesi için Avrupa Gençlik Forumu'nun internet sayfasýna 
(www.youthforum.org) bakýnýz. Veya sizin seçeceðiniz ülkede faaliyet gösteren kuruluþlarý ya da 
bir uluslararasý proje hazýrlamayý düþündüðünüz konu baþlýðýný düþünün, örneðin Kýzl Haç, Ýzci 
Klüpleri, Gençlik Ticaret Odasý, vs. 

Büyük ihtimalle bu seçimi yapmak proje konusunu bulmaktan çok daha zor olacaktýr. 

Uluslararasý bir proje oluþturmak ve bu projede yer almak bedava olan birþey deðildir. Seyahat, 
yeme, uyuma ve birarada çalýþmak para gerektirir. Ancak genel gençlik projelerine ve hatta özel 
olarak kýrsal gençlik projelerine yönelik bir takým finansman imkanlarý bulunmaktadýr. 

Avrupa Komisyonu'nun Gençlik Programý özellikle küçük çaptaki çeþitli gençlik projelerine 
yöneliktir ve imkanlarý kýsýtlý gençlerin topluma kazandýrýlmalarýna odaklanmaktadýr. 'Kýrsal ve 
coðrafi yönden izole gençlik' baþlýklý bölümde yer verilen güçlüklerle karþýlaþan kýrsal gençlik 
elbette bu gruplardan bir tanesidir.

Bu nedenle 47. sayfada özellikle Avrupa Gençlik Programý'na ayrýlmýþ bir bölüm 
bulunmaktadýr.

Kullanýcý dostu Gençlik Programýnýn yanýsýra, gençlik ve kýrsal projeler için baþka finansman 
imkanlarý bulunmaktadýr. Ancak bir mali destekçi asla projenin %100'ünü karþýlamaz, bu 
nedenle her zaman birden çok kaynaða bel baðlamak durumunda kalacaksýnýz. Veya kendi 
finansmanýnýzý oluþturacak yaratýcý faaliyetler düzenleyebilirsiniz. 

Para toplamaya yönelik fikir ve faaliyetler için 
 adresini ziyaret edebilirsiniz.

ULUSLARARASI KIRSAL GENÇLÝK PROJELERÝNÝN FÝNANSMANI

www.salto-youth.net/find-a-
tool/346.html veya www.fund-raising.com
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ULUSLARARASI KIRSAL GENÇLÝK PROJELERÝNÝN FÝNANSMANI

www.coe.int/youth/ -

www.coe.int/youth/ -

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm

www.interact-eu.net

www.eurocult.org

www.worldbank.org/smallgrants

www.rotary.org & www.lionsclubs.org

www.visegradfund.org 

www.norden.org 

Avrupa Gençlik Forumu (Avrupa Konseyi):  AGF uluslararasý gençlik 
projeleri için fon saðlamaktadýr (en az 4 Avrupa ülkesini kapsayan ortaklýklar için).

Avrupa Dolaþým Fonu (Avrupa Konseyi):  Dolaþým Fonu uluslararasý 
gençlik projelerine katýlan dezavantajlý gruplarýn seyahat masraflarýný karþýlamaktadýr.

Leader+:  - Leader+ giriþimi, 
kýrsal bölgelerin uzun vadedeki potansiyelini geliþtirmede kýrsal aktörlere yardýmcý olmak 
amacýyla tasarlanmýþtýr. Projeler belirli ülkelere tanýnan belirli önceliklerin kapsamýna 
girmelidir. Bu projeler bazen gençlere odaklanmaktadýr. 

Interreg:  - Interreg giriþimi sosyal uyuma yönelik Avrupa Kalkýnma 
Fonundan desteklenir ve sýnýr ötesi, ulus ötesi ve bölgeler arasý kültürel iþbirliðini güçlendirir. 
Belki sizin bölgeniz de Interreg projesinin sýnýrlarý kapsamýnda bulunmaktadýr.

Avrupa Kültür Vakfý:  - AKF Avrupa'daki kültürel iþbirliðini güçlendirmeyi 
hedefleyen baðýmsýz bir sivil toplum örgütüdür ve örneðin konserler ve tiyatro gibi yoðun 
kültürel unsurlara sahip projeler için fon saðlamaktadýr. 

Ye r e l  t o p l u l u k l a r  i ç i n  D ü n y a  B a n k a s ý  K ü ç ü k  H i b e l e r  P r o g r a m ý :  
 - Dünya Bankasý Küçük Hibeler Programý, Dünya 

Bankasý'nýn doðrudan sivil toplum örgütlerine destek verdiði birkaç küresel çaplý 
programdan biridir. 

Rotary & Lyons Klüpleri:   - Bunlar dünya üzerindeki 
toplumlarýn gereksinimlerine karþýlýk veren projelere finansman saðlayan meslek sahipleri 
birliðidir. 

Elçilikler & Kültür Kurumlarý : Bazý elçilikler ve kültür kurumlarý (örneðin Goethe Enstitüsü, 
British Council, Alliance Française,....) farklý ülkelerdeki yerel projelere aktif destek 
saðlamaktadýr. 

Visegrad Fonu: - Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya ve Macaristan 
gibi Visegrad ülkeleri arasýndaki iþbirliði projeleri için fon saðlamaktadýr. 

Nordik Konseyi : - Nordik Konseyi Ýskandinavya'ya yönelik farklý 
alanlardaki projeler için fon saðlamaktadýr örneðin çocuk ve gençlere yönelik programlar.
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Diðer kurumlar:   adresindeki Funders Online sayfasýnda diðer 
kurumlara iliþkin bir genel açýklama bulabilirsiniz. Funders Online, Avrupa Vakýflar 
Merkezi'nin bir giriþimi  - AVM, Avrupa'daki vakýflarýn ve finansörlerin 
çalýþmalarýný teþvik edip desteklemektedir. Örneðin bankalar bazen Ýspanya'daki Caixa 
örneðindeki gibi kendi vakýflarýný oluþtururlar. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: - Sivil toplumu veya sosyal projeleri 
destekleyen þirketlere iliþkindir. KSS Avrupa giriþimi 60 çokuluslu þirketi kendi üyesi olarak 
bir araya getirmiþtir. Örneðin Nokia Connection programý:  - Bu 
program gençliðin geliþimine yönelik projeler için fon saðlamaktadýr. 

...

Eðer gençlik projenize yönelik daha fazla maddi kaynak saðlayýp bu kaynaðý yönetmek 
istiyorsanýz  veya  adresindeki Fon 
& Finansman Yönetimi baþlýklý eðitim kitine bakýnýz.
 
Avrupa fonlarý ve programlarýna iliþkin daha kapsamlý bilgiye ulaþmak istiyorsanýz 
ülkenizdeki Eurodesk temsilciliðiyle irtibata geçebilirsiniz 

Farklý iki Avrupa Birliði Fonundan ayný anda yararlanamazsýnýz (örneðin Leader+ fonuyla 
Gençlik Programý finansmaný gibi). Eþ finansman saðlayabilmeniz için Avrupa Birliði dýþýndan 
bir kaynak bulmanýz gerekmektedir (örneðin Avrupa Konseyi'nden, özel vakýflardan veya diðer 
kurumlardan). 

www.fundersonline.org

dir www.efc.be

 www.csreurope.org 

www.nokia.com/A4254327

www.training-youth.net www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/

www.eurodesk.org

NOT:
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GENÇLÝK PROGRAMI

http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://ec.europa.eu/youth/contact_en.html

Gençlik Programý, Avrupa Birliðinin gençler ve 
boþ zaman faaliyetleri baðlamýnda (okul 
dýþýnda) bunlarla birlikte çalýþanlar için 
oluþturduðu bir hareketlilik ve yaygýn eðitim 
programýdýr. Gençlik Programý, aktif Avrupa 
vatandaþlýðý, genç katýlýmý, kültürel çeþitlilik ve 
dezavantajlý gençlerin topluma kazandýrýlmalarý 
gibi konulara iliþkindir. 

Gençlik Programý, uluslararasý boyutu bulunan 
projeler oluþturmalarýnda gençler için çeþitli 
fýrsatlar sunar, örneðin grup deðiþimleri, gönüllü 

hizmetler, demokrasi projeleri, grup giriþimleri. Ayrýca, genç çalýþanlarýn hazýrladýklarý gençlik 
projelerinin kalitesini yükseltmeye yönelik destekleyici faaliyetleri finanse etmektedir. 

Gençlik Programý, 'Program Ülkeleri' olarak adlandýrýlan yerlerdeki gençler ve genç çalýþanlara 
açýktýr. Bu ülkeler mevcut AB üyeleri, EFTA Ülkeleri (Norveç, Ýzlanda, Lihtenþtayn,) ve katýlým 
öncesi aþamada (þu an için yalnýzca Türkiye, baþka ülkeler de eklenebilir) bulunan ülkelerdir. 
Sýnýr komþusu olan ve daha uzaktaki ülkelerle (Güney-Doðu Avrupa,  Doðu Avrupa & Kafkaslar 
ve Avrupa-Akdeniz (EuroMed) ülkeleri) birlikte proje baþlatmaya yönelik bazý (sýnýrlý) olasýlýklar 
bulunmaktadýr. 

Fonlardan yararlanabilecek birkaç tip proje bulunur. Gençlik Programýnýn finansman kurallarý, 
katýlýmcýlarýn sayýsýna, faaliyete ve bunun süresine baðlý olarak sabit oran ve miktarlara yönelik 
basit bir sisteme dayanmaktadýr.

Gençlik deðiþim programlarý (gençlerden oluþan gruplarý biraraya getirir)
Grup giriþimleri (gençlik gruplarýnda oluþturulan yerel projeler)
Demokrasi projeleri (gençlerin demokrasiye katýlýmlarýný teþvik eder)
Avrupa Gönüllü Hizmeti (gençler baþka ülkelerde verilen hizmetler için gönüllü olur)
Genç çalýþanlar için eðitim ve baðlantý aðý oluþturma (eðitimler, seminerler, iþ gölgeleme, 
fizibilite gezileri, ortaklýk kurma, deðerlendirme toplantýlarý, vs.)

 adresinden Program Rehberi indirerek veya 
Ülkenizdeki Ulusal Ajansla   irtibata geçerek 
Gençlik Programýna iliþkin ayrýntýlý bilgi edinebilirsiniz.
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GENÇLÝK PROGRAMI & KIRSAL GENÇLÝK

Gençlik Programý 'TÜM' gençlere açýk olmalýdýr. Eðer imkanlarý kýsýtlý genç gruplara 
ulaþýlamýyorsa, bunlarýn Gençlik Programýnca sunulan imkanlara rahatça eriþmelerini 
saðlamak adýna daha fazla çaba sarfedilmelidir. 

Kýrsal ve coðrafi yönden izole bölgelerden gelen gençler, küçük köylerdeki altyapý eksiklikleri ve 
gençlik faaliyetlerine olan mesafeleri nedeniyle genelde emsallerine oranla dezavantajlý bir 
konumdadýrlar (7. sayfadaki Giriþ kýsmýnda bu konuya deðinilmiþtir). Birçok Avrupa ülkesinde, 
merkezlere uzak ve geliþmemiþ bölgelerdeki gençler Gençlik Programýndan istifade 
edememektedir. Bu anlamda kýrsal gençlik bu sürece dahil edilmesi gereken gruplardan bir 
tanesidir.

'Ýmkanlarý kýsýtlý gençlerin' topluma dahil edilmesi, Gençlik Programýnýn önceliklerinden bir 
tanesidir. Bu, seçim komitesinin, eþit derecede iyi iki proje arasýnda dezavantajlý gençliðe 
yönelik olana öncelik tanýyacaðý anlamýna gelmektedir (katýlýmcýlarýnýzýn dezavantajlý bir 
konumda bulunma nedenlerini yeterince iyi açýklamanýz koþuluyla). Bu 'ek odaðýn' dýþýnda, 
'katýlým gruplarýnýn' bir Gençlik Programý projesi yapmalarýný kolaylaþtýracak bir takým ek 
tedbirler de bulunmaktadýr.

Elbette herhangi bir Gençlik Programý projesinde olduðu gibi sizin projeniz için de ayný genel  
kurallar geçerlidir, ancak haklý gerekçelere dayanmasý durumunda bir topluma dahil etme  
projesi için ek destek alabilirsiniz. 

"
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Ýstisnai masraflar: Dezavantajlý gruplarla çalýþmanýz dolayýsýyla istisnai masraflarýnýz 
bulunmaktaysa, baþvurunuzda bu harcamalarýn karþýlanmasýný talep edebilirsiniz, örneðin 
coðrafi izolasyon nedeniyle ulaþýma yönelik ek maliyetler....Ýstemek size kalmýþ - tabi mantýk 
çerçevesinde! 

Gençlik deðiþim programlarýnda, iki taraflý deðiþimler (iki ülke arasýnda) yeni kuruluþlara 
ve katýlým gruplarýna ayrýlmýþtýr. Bu size 'daha basit' bir proje (daha az sayýda ülke) yapma 
imkaný tanýr çünkü izolasyon sorununuz nedeniyle yüzleþmeniz gereken baþka güçlükler 
bulunmaktadýr. 

Farklý ortak kuruluþlarla katýlým projesi hazýrlamak, deðiþim programýný olabilecek en iyi 
þekilde gerçekleþtirmek, ev sahibi ülkenin altyapýsýný incelemek ve potansiyel sorunlar 
için çözümler üretmek amacýyla Geliþtirilmiþ Planlama Ziyareti baþvurusunda 
bulunabilirsiniz.

Dezavantajlý gençler (kendileri için yaptýklarý projelerde) tarafýndan oluþturulan gençlik 
giriþimlerinin, gerek duyulan zamanlarda kendilerine rehberlik edecek bir gençlik 
çalýþaný bulundurmalarýna (ve ek ödenek almalarýna) izin verilmektedir.

Avrupa Gönüllü Hizmet Projesi için verilen normal süre 2 ila 12 ay arasýdýr. Ancak geçerli 
nedenlerin bulunmasý durumunda katýlým projelerine verilen süre 2 haftadan 12 aya 

kadar deðiþmektedir. 

AGH'deki ev sahibi kuruluþ ve projeyi daha yakýndan tanýmak amacýyla dezavantajlý 
gönüllülerle birlikte  Geliþtirilmiþ  Planlama  Ziyareti  olanaðý  da  bulunmaktadýr. 

AGH gönüllüleri ek ilgiye ihtiyaç duyarlarsa, bir gerekçe göstererek bunu baþvuru 
formunda talep etmeleri durumunda, geliþtirilmiþ rehberlik hizmeti için finansman 
saðlayabilirler. Ayrýca bunun için haklý nedenler bulunmasý durumunda gönüllüler 18 yaþýn 
altýnda olabilirler (16 veya 17). 

DÝKKAT: 2 paragraf eksik
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PROJELER 

UYGULAMADAKÝ
KIRSAL



K I R S A L  G E N Ç L E R Ý  V E  G E N Ç  
Ç A L I Þ A N L A R I  U L U S L A R A R A S I  
FAALÝYETLERE KATILMAKTAN ALIKOYAN 
NEDÝR?

Kýrsal gençlerin istekli bir þekilde uluslararasý faaliyetlere katýlmamalarýnýn birçok nedeni 
bulunmaktadýr. Bunlarýn birçoðu kýrsal gençlerin sosyal, ekonomik ve coðrafi yönden 
dezavantajlý olmalarýna baðlýdýr. Bu bölümde uluslararasý kýrsal gençlik projelerinin 
karþýsýndaki güçlükleri ele alacaðýz, ancak bunun yanýsýra kýrsal gençliðin uluslararasý 
faaliyetlere katýlýmlarýný kolaylaþtýracak bazý çözümler de sunacaðýz. 

Bu fikirler SALTO TC Rural 2007 sýrasýnda ortaya atýlmýþtýr, deneyimli bir grup gençlik 
çalýþaný birçok faydalý tavsiye, fikir ve ipuçlarýyla gelmiþ ve bu güçlüklerle nasýl 
baþedebildiklerini anlatmýþlardýr. Bunlarýn sizin kýrsal projelerinizi kolaylaþtýracaðýný 
umuyoruz. 
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KIRSAL GENÇLER SÜRECE DAHÝL EDÝLMELÝ MÝ?

ULUSLARARASI GENÇLÝK FAALÝYETLERÝNE GENÇLERÝN ÝLGÝSÝNÝ NASIL ÇEKERSÝNÝZ?

Gençlerle doðrudan iletiþim kurun

•

•

Gençlerin bulunduðu ortamlara gidin

•

•

•

Birçok durumda  kýrsal kesimde, özellikle gençlere yönelik sosyal faaliyet eksiklikleri söz 
konusudur. Bu bölgelerde pek fazla sayýda giriþim bulunmamaktadýr ve olanlar da yerel 
ölçeklidir. Uluslararasý ölçek kýrsal kesimdeki gençler için oldukça uzak, yabancý ve ulaþýlmaz 
görünmektedir. Acaba bu uluslararasý projelere ilgi duymamalarýndan mý kaynaklanmaktadýr? 
Yoksa bu gençleri herhangi bir faaliyet için ikna etmek çok mu güçtür? Bir kýrsal gençlik çalýþaný 
olarak siz ne yapabilirsiniz?

Ýstediðiniz kadar broþür ve postere 

sahip olabilirsiniz ancak bu, 
gençleri projeye katýlmaya ikna 
e t m e d e  t e k  b a þ ý n a  y e t e r l i  
olmayacaktýr. Bunlar, gençlere 
gerekli bilgileri verebilirler ancak 
gençler in  i lg i  a lanlar ýn ý  ve  
katýlmama nedenlerini öðrenmek 
istiyorsanýz, karþýlýklý sohbetler 
büyük ihtimalle daha verimli 
olacaktýr. 

Bir açýk kapý faaliyeti düzenleyin ve 

konserlerler, ücretsiz bilgisayar 
oyunlarýyla ve ödüllü yarýþmalarla 
bu gençleri çekin ve ayný zamanda 
'u lus la raras ý '  a lana  aç ý lma 
hakkýnda onlarla konuþun.

 Belki tüm faaliyetlerinize zaten 

katýlmýþ bulunan 'o bilindik' gençlere 
ulaþmak ilginizi çekmiyordur. Yeni 
hedef gruplara ulaþmak için onlarýn bulunduðu yerlere gitmeniz gerekir.

Okullara gidin ve sýnýflarda uluslararasý faaliyetlerinizden bahsedin. Veya hedeflediðiniz 

genç kitle sýklýkla internetteyse, onlarý sanal dünyada yakalayýn. 

Ayrýca onlara okul sonrasýnda sürprizler yapabilirsiniz: onlara biraz hareket gösterin, ne tarz 

faaliyetlerde bulunduðunuz gösterin, tanýtým gösterisi yapýn.
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            Grup 
           çalýþmalarý 
         organize 
      ediyoruz, film festivali 
   düzenliyoruz, heykel yapýyoruz, yerel gençlik 
giriþimlerini teþvik etmek adýna burs programlarý 
oluþturuyoruz, yerel bir gazete basýyoruz.....Bu 
faaliyetler sayesinde boþ zaman faaliyeti 
  eksikliðine  yanýt veriyoruz ve tutucu zihniyete 
    meydan okuyoruz.
       Radek (Polonya)
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Faaliyetlerinize olan ilgiyi koruyun ve bunlarýn gençlerin dünyasýyla baðlantýsýný oluþturun

Gençler bir ada deðildir

Eþ seviyede iletiþim

Faaliyetleriniz için topladýðýnýz gençler muhtemelen uluslararasý projelerin eðitim yönüyle 
pek ilgilenmeyeceklerdir. Böyle bir projenin ilginç zorluklarýnýn yanýsýra onlara bu iþin 
eðlenceli kýsmýný da gösterdiðinizden emin olun.
Eðer bilgilendirici materyaller hazýrlýyorsanýz, bunlarýn gençlere hitap ettiðinden emin olun 
(veya bu bilgi materyallerini onlarýn hazýrlamasýný isteyin!). Gençlerin kullandýðý 
ifadelerden oluþan sloganlar kullanýn, onlarýn dilini kullanýn, kendiniz için genç ve çýlgýn bir 
tarz belirleyin. Diðer projelerde yer alan insanlarýn resim veya videolarýný kullanýn.
Eðer özel gruplarý hedefliyorsanýz, bu gruplar için özel olarak tasarlanmýþ yöntemlere 
ihtiyacýnýz olacaktýr (örneðin faaliyete azýnlýk gençlerini  veya engelli gençleri katmak,...). 
Bu faaliyetlerden neler elde edebileceklerini gençlere gösterin. 

Gençler (uluslararasý) faaliyetlerinize katýlacaklarsa buna tek baþlarýna karar vermezler. 
Bu karar onlarýn arkadaþlarýna ve ailelerine de baðlýdýr.
Uluslararasý projelerin yararlarý hakkýnda bu gençlerin ailelerini ikna etmenin yollarýný 
düþünebilirsiniz, mesela bunun için Avrupa fonlarýndan yararlanacaðýnýzý ve bu gençleri 
ilginç projelere götürecek nitelikli bir gençlik çalýþaný olduðunuzu söyleyebilirsiniz.
Projenizle ilgilenen ve faaliyet veya kamplara katýlmak üzere kendi arkadaþlarýný getirme 
görevini üstlenen gençlere danýþabilirsiniz. Akran baðlantýlarý genelde iþe yarar. 

Gençler, kendilerini projeye katýlmaya ikna etmeye çalýþan  gençlik çalýþanlarý (yetiþkinler) 
yerine, akranlarýndan gelen mesajlara daha açýktýrlar. Daha önceki uluslararasý 
faaliyetlerde yer alan katýlýmcýlara bu konudaki deneyimlerini sorun. Bu yöntem oldukça 
motive edicidir ve uluslararasý faaliyet hevesini yayacaktýr.
Veya gençlik kuruluþunuza ya da bölgenizdeki okullara  baþka ülkeden bir AGH gönüllüsü 
getirebilirsiniz. Bu gönüllüler kendi deneyimlerinden bahsedebilir ve böylece diðer gençleri 
benzer bir faaliyet hakkýnda düþünmeye sevkedebilir. 
Kültürlerarasý etki! Uluslararasý gruplarýn yanýsýra kültürlerarasý unsurlarý da 
kaydedin/filme çekin ve yerel gençlik klübünüzdeki en iyi videoya ödül verin. Tüm yöre 
halkýný ödül törenine davet edin. 
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Adým adým geliþtirme

www.coe.int/congress/ ve www.salto-youth.net/Rural/

ULUSLARARASI PROJE YAPAN HÝÇBÝR 
KURULUÞUN BULUNMAMASI

YA ÖNCEDEN ULUSLARARASI PROJE 
YAPMIÞ HÝÇ KÝMSE YOKSA?

Uluslararasý projeler bulunduðunuz bölge için yeni birþey ise, gençlerin muhtemelen böyle 
bir olasýlýða ýsýndýrýlmasý gerekecektir. Uluslararasý klüpler kurun ve onlar için ne gibi 
uluslararasý faaliyet ve imkanlarýn bulunduðunu açýklayýn. Gençleri buna hazýrlamak için 
kültürlerarasý oyunlarý içeren bir gece düzenleyin. 
Örneðin uluslararasý halk danslarý festivali düzenleyerek, AGH çalýþanlarýný getirerek yerel 
topluma uluslararasý bir boyut getirebilirsiniz ve kademeli olarak insanlarý uluslararasý 
halklara ve meselelere karþý daha açýk bir hale getirebilirsiniz.
Bulunduðunuz bölgede devam eden uluslararasý bir proje bulunmaktaysa, kýrsal gençlik 
kuruluþunuz için en azýndan bir akþam ya da gün içinde bir gezi düzenleyip bu projeyi 
gösterin ve yabancý gençlerle tanýþtýrýn. Böylece projenin nasýl birþey olduðunu görürler ve 
kendi baþlarýna benzer bir faaliyet oluþturmaya motive olurlar. 

 Kýrsal bölgelerdeki gençlerin toplum hayatýna katýlmalarýna yönelik faydalý araçlardan biri 
de Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafýndan hazýrlanan 'Gençlerin Yerel ve 
Bölgesel Yaþama Katýlýmýna Ýliþkin Yeniden Düzenlenmiþ Avrupa Þartý'dýr. Bu belgeyi 

 adreslerinde bulabilirsiniz.

Genelde küçük köy ve kasabalarda 
uluslararasý faaliyet giriþimi olan veya 
mevcut giriþimlerle baðlantýlarý olan bir 
kuruluþ bulunmamaktadýr. Kýrsal 
STÖ'lerin (varsa) birçoðu geleneksel ve 
yerel sorunlarla, adetlerle uðraþmak 
durumundadýr. Bu da bir gencin, 
uluslararasý faaliyetlere ve mevcut 
gençlik programlarýna iliþkin yeterli 
b i l g i s i  b u l u n m a d ý ð ý  a n l a m ý n a  
gelmektedir. Eðer gençlik çalýþanlarýnýn 
ve gençlerin bu fýrsatlar hakkýnda bilgisi 
b u l u n m a z s a ,  m u h t e m e l e n  a s l a  
u l u s l a r a r a s ý  b i r  p r o j e  
gerçekleþtirmeyeceklerdir. 

              Bizim için 
            en önemli 
          mesele 
       iþsizlikle 
   mücadeledir. Çevre mühendisleri için çevre 
programlarý geliþtiriyoruz, örneðin daha sonra 
iþgücü piyasalarýndaki þanslarýný artýrmak 
  adýna onlara pratik kazanma þansý tanýyoruz.

Korhan (Türkiye)

54 ULUSLARARASI KÖY  I  WWW.SALTO-YOUTH.NET/DAHÝL ETME



‹Uluslararasý tanýtým'ýn bulunmasý gerekmektedir

www.salto-youth.net/Training/) 

Geniþ düþünün ve yaratýcý olun

(www.sciint.org,
www.yap.org veya www.alliance.network.eu

(http://ec.europa.eu/youth/contact_en.html).

 www.SALTO-YOUTH.net/Training/.

Yerel toplumunuzdaki kiþilerin öncelikle uluslararasý imkanlar hakkýnda bilgi sahibi 
olmasý gerekir. Bu rehberi okumakta olduðunuza göre, bu imkanlardan bazýlarý hakkýnda 
bilgilendirilmiþ olduðunuzu varsayabiliriz. 
Kendinizi ilgi alanýnýzdaki uluslararasý kuruluþlarýn posta ve bülten listesine kaydettirin: 
MIJARC, Avrupa Kýrsal Gençliði, SALTO ve elbette Gençlik Programý Ulusal Ajansý.
Çevrenizdeki insanlara bu uluslararasý imkanlardan bahsedin. Uluslararasý 
faaliyetlerden bazýlarýna bizzat katýlýn (örneðin eðitim kurslarý, seminerler, eðitim gezileri: 

ve kuruluþunuzun dergisi, yerel basýn, vs. için bu 
konuda bir makale yazýn.

Her zaman sizden önce yapýlmýþ olan þeylerin aynýsýný yapmak zorunda deðilsiniz. 
'Geleneksel gençlik deðiþim programý'nýn yanýsýra, yerel gönüllü itfaiye teþkilatý içerisinde 
deðiþimler yapabilir, yerel koro veya bandoyla ortak konserler veya halk danslarý festivali 
düzenleyebilirsiniz,...(eðer bulunduðunuz bölgede yerel bir kýrsal gençlik teþkilatý yoksa).
Ayrýca bulunduðunuz bölgede gönüllü bir çalýþma kampý kurabilir  

 adreslerine bakýnýz) ve uluslararasý bir 
gençlik grubunu getirerek kar amacý gütmeyen yerel projeler için yardým saðlayabilirsiniz.
Yaygýn eðitim kapsamýndaki genç gruplar da Gençlik Programý fonlarýndan 
yararlanabilmektedir (47.sayfaya bakýnýz), böylece her zaman uluslararasý bir projeyi 
gerçekleþtirmek için deneyimli bir uluslararasý gençlik kuruluþu bulmanýza gerek kalmaz. 
Ancak elbette, sizi mevcut kuruluþlarla bir takým oluþturmaktan ve ortaklýk çerçevesinde 
faaliyetlerde bulunmaktan alýkoyacak hiçbirþey yoktur. 
Daha önce uluslararasý proje deneyimi olmuþ yerel seviyede ortaklar bulmaya çalýþýn. 
Onlara deneyimleri, baðlantýlarý ve faydalý tavsiyeler hakkýnda sorular sorun ve bunlarla 
iþbirliði kurun ya da bir sonraki projede birlikte çalýþýn. Ulusal Ajansýnýzdan, sizi kendi 
bölgenizdeki diðer kuruluþlarla baðlantýya geçirmesini isteyebilirsiniz 

Ayrýca potansiyel ortaklarla biraraya gelmeye yönelik baðlantý kurma seminerlerine 
katýlabilir veya potansiyel ortak konumundaki kuruluþlarý daha yakýndan tanýmak adýna 
fizibilite gezilerini kullanabilirsiniz. Avrupa Eðitim Takviminde bu konuya iliþkin tavsiyeler 
bulabilirsiniz.

55
UYGULAMADAKÝ KIRSAL PROJELER  I SORUNLARIN ELE ALINMASI



GENÇLÝK FAALÝYETLERÝNDE LÝSANA DAYALI ENGELLERÝ AÞMAK?

SÝZÝN VEYA GENÇLERÝNÝZÝN YABANCI DÝL BÝLMEMESÝ SORUN OLUR MU?

Yabancý dilden çekinmek mi?

•

• 

• 

• 

Kýrsal bölgelerdeki gençlerin yabancý dillerle, kentsel çevredeki emsalleri kadar  baðlantýlarý 
olmamaktadýr. Küçük yerlerde yabancý dil öðrenme imkanlarý da bu dillerin pratiðini kazanma 
imkanlarý kadar kýsýtlýdýr. Genellikle bu, kýrsal gençlerin lisan becerilerinin yeterince iyi olmadýðý 
anlamýna gelir ve gençler bu nedenden dolayý uluslararasý faaliyetlere katýlmakta gönülsüz 
olurlar. O halde bu gençlerin uluslararasý projelere katýlmalarýný nasýl saðlayacaksýnýz?

E ð e r  u l u s l a r a r a s ý  g e n ç l i k  

d e ð i þ i m i n i  i l k  k e z  
düzenliyorsanýz ve gençleriniz 
lisan engelinden çekiniyorsa ayný 
dili (örneðin Almanca konuþanlar 
için Avusturya, Almanya ve 
Ý s v i ç r e  y a  d a  Fr a n s ý z c a  
konuþanlar için Fransa ve 
Belçika) veya benzer bir dili 
(Sloven, Çek, Slovak diller veya 
k a r m a  o l a r a k  Ý t a l y a n c a ,  
Fransýzca veya Ýspanyolca 
konuþanlar) konuþan ortaklar 
bulun.

Sizi çalýþma dili anadiliniz olan 

uluslararasý bir gençlik faaliyeti 
düzenlemekten al ýkoyacak 
hiçbirþey yoktur. Sizin dilinizi 
konuþabilen yabancý gruplar 
bulunabi l i r  (örneðin s iz in  
ülkenizden göç etmiþ ailelerin 
çocuklarý?). 

Veya projenize çevirmenleri dahil 

edersiniz. Böylece kimse diðer 
gruptakilerin dilini konuþmak zorunda kalmaz ancak bu kendiliðinden geliþen etkileþimi 
önemli ölçüde kýsýtlayacaktýr.

Ve sözlü olmayan iletiþimin gücünü küçümsemeyin. Her zaman 'konuþmak' zorunda 

deðilsiniz: resim, müzik, spor veya çizimleri kullanabilirsiniz...
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           Eþcinsel gençler, 
          bu eðilimleri 
        farkedilince 
     yanlýþ  anlaþýlacaklarýndan veya 
 yargýlanacaklarýndan  korkmaktadýrlar. Eþcinsel bir 
genç projeye dahil  olduðunda büyük bir  anlaþmazlýk
ortaya çýktý. Ýnsanlar eþcinselliðin  varolmadýðýný 
sanýyorlardý. Sonuç olarak, insanlarý düþünmeye 
sevketmek için bu konu hakkýnda okullarda 
    seminerler düzenledik.

Tomas (Ýrlanda) 
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Yabancý dil bilgilerini tazelemek

Adým adým yüklenme

Ancak belki de amacýnýz tam olarak gençlerinizin yabancý dil öðrenmeye karþý  olan 
ilgilerini artýrmaktýr. Zaten bildikleri seviyeden yola çýkýn: belki de Ýngilizce ders kitaplarýný 
tavan arasýndaki bir kutudan bulup çýkarmalarý 'okul bilgilerini' tazelemelerini 
saðlayacaktýr. 

 Katýlýmcýlarýnýza, uluslararasý bir gençlik faaliyetine katýlmadan önce bir yabancý dil kursu 
ya da yabancý dilde yazýlmýþ yayýnlar veya makaleler verebilirsiniz; böylece yabancý dille 
daha fazla baðlantý kurmuþ olurlar.
Gençlerin yabancý dil kullanmak durumunda kaldýklarý faaliyetler düzenleyebilirsiniz: o 
ülkenin müziklerini dinletebilirsiniz, ortak gruplarýnýza yönelik mektuplar yazdýrmaya 
baþlayabilirsiniz, o ülkeden gençlik dergileri alabilirsiniz ve neler anlayabileceðinizi 
görebilirsiniz.....
Eðer topluluk içerisinde öðretmeye çalýþtýðýnýz lisaný anadil olarak konuþan birilerini 
tanýyorsanýz (yurtdýþýnda çocuk bakýcýlýðý yapmýþ biri, AGH çalýþaný, deðiþim öðrencisi) 
haftada birkez yerel bir kafede sohbet toplantýlarý düzenleyebilirsiniz; böylece deðiþim 
programýna gitmeden önce gençlerin lisan bilgilerini denemiþ olursunuz.
Bilgisayar aracýlýðýyla internet üzerinden de Ýngilizce öðrenebilirsiniz - bu ortamda çeþitli 
interaktif kurslar, forumlar, basit sohbetler, vs bulunmaktadýr. Veya alýþtýrma 
yapabilirsiniz!!!

Çok zor yabancý dil dersleri vererek ve gençlerin lisan becerilerine çok fazla yüklenerek 
insanlarý kaçýrmamak önemlidir. Zaten bildikleri þeyleri tekrar anýmsatarak baþlayýn 
(genelde sandýklarýndan daha fazla) ve kullanacaðýnýz yabancý dilin çevresinde geliþen 
faaliyetlerde bulunun.
Öðrettiðiniz lisaný anadil olarak konuþan kimsenin bulunmadýðý bölgelerden gelen bir 
deðiþim öðrencisiyle baþlayýn böylece tüm gençler ayný seviyede olur ve herkes farklý bir dil 
konuþur.
Deðiþim programý boyunca gençlerin yabancý dilde konuþma ve düþünme zorunluðuna bir 
süre ara vermek adýna boþluk veya faaliyetler yaratýn. Bu bazý alýþtýrmalar ve farklý 
uyruklardan oluþan (kendi dillerini konuþarak) gruplar ya da dil kullanýmý gerektirmeyen 
faaliyetler (pandomim, spor, müzik,...) aracýlýðýyla yapýlabilir. 
Uluslararasý faaliyetler gerçekten de gençleri yeni bir dil öðrenmeye teþvik edebilir; 
faaliyetinizin ardýndan gençlerin yabancý dil kurslarý veya konuþma sýnýflarý bulmalarýna 
yardýmcý olabilirsiniz.
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Konuþma güvenini kazandýrma

• 

•  

• 

• 

• 

www.salto-youth.net/Training/.

Temel kelimeler genellikle 

gençlerin dilinin ucundadýr ancak 
k o n u þ m a  g ü v e n l e r i  
bulunmamaktadýr. Bu nedenle 
gençlerin kendilerini yeterince 
rahat hissedip konuþabilecekleri 
bir ortam yaratmak önemlidir. 

Ýyi bir örnek verin ve bilerek hata 

yapýn. Böylece seviyeyi  ayarlamýþ 
olursunuz ve gençler de o dili 
kusursuz konuþmak zorunda 
kalmadýklarý için rahatlamýþ 
olurlar. Katýlýmcýlara dilin yalnýzca 
bir araç olduðunu ve mükemmel 
olmasý gerekmediðini anlatýn. 
Gençlerin diðerlerinin hatalarýna 
gülmesini engellemeye çalýþýn. 
Kullanacaklarý kelimeleri bulmak 
için zamana ihtiyaç duyan 
gençlere karþý sabýrlý davranýn. 

Çoðunlukla küçük gruplar halinde 

çalýþýn. Büyük bir grup yerine daha 
az sayýda insan karþýsýnda hata yapma cesareti bulmak daha kolaydýr. Gençler birbirlerini 
daha iyi tanýdýkça (grup dinamiðine iliþkin bol bol alýþtýrma yapýn) daha çok iletiþime 
geçmeyi deneyecektir.

Gençlere deðiþim programlarýnda kullanabilecekleri (destekleyici) araçlar saðlayýn: temel 

sözcük ve cümle yapýlarýný içeren küçük bir sözlük gibi. Hatta bu sözlüðü gençlerle birlikte 
hazýrlayabilirsiniz (hangi ifadeleri kullanmak durumunda kalabileceklerini sorarak). Ya da 
deðiþim programý boyunca bu sözlüðü geliþtirmeye devam edebilirsiniz. 
Yabancý dil konuþmada güçlük çeken biri varsa bir destekleme sistemi oluþturun, örneðin 

yüksek lisan becerileri olan birini, daha az beceriye sahip biriyle eþleþtirin böylece biri 
diðerine yardýmcý olabilir ve gerekirse çeviri yapar.

Bazý Ulusal Ajanslar Ýngilizce konuþma güvenine yönelik kurslara aðýrlýk verirler (örneðin 

Fransýzca konuþulan Belçika bölgesindeki UA ve Fransýz UA). Daha fazla bilgi için: 
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           Köyümüzde 
         sinema 
      iþletmek 
    kuruluþumun  gerçekleþtirdiði çok baþarýlý 
bir faaliyettir. Genç gruplar patlamýþ mýsýr ve 
bilet satýyorlar ve güvenlik  görevlisi olarak 
çalýþýyorlar....Gençlere görev  yüklenmesi ve 
sorumluluk almayý öðrenmeleri çok  önemli .

Gard (Norveç)
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Ýletiþim çift yönlüdür

• 

• 

Sözsüz iletiþimin gücü

• 

• 

• 

Çalýþma dilinin anadilleri olmasý þansýna sahip uluslararasý proje gruplarýnýn da çaba 

göstermesi gerekmektedir. Bu gruplardaki gençler de genellikle iletiþim güçlüðü  çekerler çünkü 
dili çok hýzlý konuþurlar veya bölgesel dili ya da telaffuzu güç kelimeleri çok fazla kullanýrlar. 
Çalýþma dili anadilleri olan gençleri uyarmanýz, o dile yabancý kiþiþelerin de anlayabileceði 
þekilde konuþmaya çabalamalarýný saðlamalýsýnýz.

Projenin nasýl gittiðini görmek adýna katýlýmcýlarýnýzla düzenli deðerlendirme toplantýlarý 

yapýn ve potansiyel iletiþim güçlüklerine karþý gözünüzü dört açýn.

Uluslararasý projenizde tüm duyularý devreye sokan (koklama, dokunma, iþitme ve görme) ve 

sadece konuþma içermeyen yöntemler seçin. Ýnteraktif ve yaratýcý yöntemlere öncelik tanýyýn, 
örneðin kolaj çalýþmasý, çizim, pandomim, oyunlar,...

Beden dili üzerine bir grup çalýþmasý yapabilir ve katýlýmcýlarý sözsüz iletiþim kurmaya teþvik 

edebilirsiniz.

Sözsüz iletiþim daha çok zaman alýr, bu yüzden programýnýzda gereken zamaný tanýyýn.

 

-
   Uluslararasý projelerde iletiþim yöntemleriyle ilgileniyorsanýz 'Uluslararasýlaþma – 

HERKESe Yönelik Fýrsatlar' baþlýklý yayýna bakýnýz (sayfa 44-47):

- Ayrýca  adresindeki Dil Öðrenme Metodolojisine iliþkin 
eðitim kitine bakýnýz.

www.SALTO-YOUTH.net/GoingInternational/
www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/

ÝLETÝÞÝM NASIL OLUÞUR

Herþeye raðmen, bir yabancý dilde yetkin olmadan da birþekilde iletiþim kurmayý becerebiliriz.
-Siz ne dersiniz?
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% 50 = 
Beden dili [göz temasý, 

el kol hareketler,
 tavýr]

% 40=
 Öte dil

[ses, perde/tonlama, hýz, 
heyecan]

%10
 Dil içeriði=

[gerçekten söylenen- 
insanlarýn duyduðuü
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YEREL TOPLUMU SÜRECE DAHÝL ETME VE DEÐÝÞTÝRME

ULUSALARARASI BÝR PROJE 
ZÝHNÝYETLERÝ 
DEÐÝÞTÝREBÝLÝR.....BÝRAZ.....

Yaptýðýnýz gençlik çalýþmasýna saygý duyulmasýný saðlayýn

• 

• 

• 

• 

Birlikte çalýþtýðýnýz gençler 'ýssýz bir 
adada yaþamýyor'. Özellikle kýrsal 
kesimlerde aile ve yerel toplumla 
gençler arasýnda sýký bir bað bulunur. 
Herkes birbirini tanýr ve oldukça yoðun 
bir sosyal kontrol bulunur. Bu güçlü bir 
yön sayýlabilir çünkü insanlar yoðun bir 
þekilde size destekleme eðilimindedirler. 
Ancak diðer taraftan gelenekçi düþünce 
yapýsý deðiþimi hedefleyen gençlik 
projelerinin önünü de týkayabilir. Aileler 
çocuklarýný uluslararasý bir proje için 

yurtdýþýna, yabancý bir ülkeye göndermekte isteksiz olabilir. Çocuklarýnýn bir daha geri 
dönmeyebileceðini düþünebilirler. Endiþeli ebeveynler ve projeye þüpheyle yaklaþan köy 
halkýna nasýl yaklaþabilirsiniz? 

Ebeveynlerin çocuklarýný yurtýþýndaki yabancý bir yere veya gruba göndermeyi istememeleri 

son derece olaðan bir durumdur. Bu nedenle bir gençlik çalýþaný olarak yürütmekte olduðunuz 
faaliyetleri neden gerçekleþtirdiðinizi onlara göstermeniz önemlidir. Bu deneyimin çocuklarý 
ve yerel toplum için ne kadar faydalý olabileceðinin bilincine varmalarýný saðlayýn. 18 sayfada 
yer alan gençlik projelerinin yararlarý bu konuda size yardýmcý olacaktýr.

Ebeveynlere ve yerel toplumdaki kiþilere 'olumlu örnekler'den bahsedebilirsiniz: örneðin 

yurtdýþýnda kalýp iþ bulma fýrsatýndan yararlanan, lisan becerilerini geliþtiren, daha sonra 
toplumda etkin görev alan, vs. baþka gençler (sizin veya onlarýn tanýdýðý).Ev ziyaretlerinin 
veya sokakta, bir dükkanda ya da barda yapýlan sohbetlerin faydasý dokunabilir.

Yerel toplumun ve ebeveynlerin güvenini kazanýn. Çocuklarýyla gerçekleþtirdiðiniz çalýþmayý 

iyi bildiðinizi ve bu iþi yapmak için gereken yeterliklere sahip olduðunuzu gösterin (belki 
gençlik çalýþmasý veya ilk yardým sertifikanýz, vb vardýr). 

Proje ve diðer faaliyetler hakkýnda onlarla düzenli iletiþim halinde kalarak projeyi 

yöneteceðiniz gösterebilirsiniz. Veya yöre halkýný da projenin uygulanmasý aþamasýna dahil 
edebilirsiniz (örneðin para toplamaya yönelik bir gece düzenlenmesine yönelik 
yardýmlarda). 
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Böylelikle çalýþma þeklinizi ve gençlerin heyecanýný ilk elden tecrübe edebilirler.

Ebeveynler bazen daha çok  'statü' sahibi insanlara veya resmi belgelere güvenme 

eðilimindedirler. Ebeveynlerle konuþmak üzere en yaþlý ve en ciddi görünen (takým elbise ve 
karavatlý?) gençlik çalýþanýný gönderin veya Gençlik Programý hibe sözleþmesi üzerindeki 12 
yýldýzý gösterin ya da gençlik projesine iliþkin gazete makalesini gönderin,.....

Saygýnl ýk  kazanma ayný  

z a m a n d a  b u  s a y g ý n l ý ð ý  
yitirmemeye baðlýdýr. Gençlik 
kuruluþunuzu veya projenizi 
olumsuz bir þekilde yansýtacak 
durumlardan kaçýnýn ( bir 
partide biraz fazla içmek, parayý 
yanlýþ yönetmek, çocuklar 
hakkýnda þikayette bulunmak, 
sorunlara deðinmemek,....) 

Projenizin görünürlüðü ve 
sonuçlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý 
hakkýnda daha fazla bilgi 
edinmek için, gençlik projesiyle 
daha büyük bir etki yaratmak 
üzerine hazýrlanmýþ 'Dalga 
yaratmak' isimli kitapçýða 
b a k ý n ý z  -  

 Küçük toplumlarda genellikle sýký  

sýkýya baðlý kalma eðilimi bulunmaktadýr. Köylerde iþlerin bir yapýlma usulü vardýr ve 
insanlar  bunun bu þekilde kalmasýný tercih ederler. Bu bölgelerde diðerlerine oranla daha 
yoðun bir  sosyal kontrol olduðunu da göz önüne alýrsanýz, insanlarýn yapmanýzý kabul 
edebileceði  þeylerin oldukça sýnýrlý olduðunu görürsünüz. Bu yüzden, geleneksel deðerlere 
saygý gösterirken bir yandan da küçük þeyleri deðiþtirmeye çalýþan ya da iþleri farklý kýlan 
(örneðin  yurtýþýna çýkmak) bir proje gerçekleþtirmek adýna orta yolu bulmanýz gerekir. 

Projenizin amacýný anlatmanýz ve iþleri neden bu þekilde yaptýðýnýzý açýklamanýz çok 

önemlidir. Faaliyetlerinizi daha geniþ bir perpspektiften verin: (saygý duyulan) baþka 
insanlarýn da ayný þeyleri düþündüklerini veya yaptýklarýný gösterin. Örneðin baþbakanýn da 
gençken benzer bir projede yer aldýðýný, gençlik deðiþim programýnýn bir kiþinin yürüttüðü 
sosyal araþtýrmanýn bir parçasý olduðunu, vs. anlatýn. 

• 

• 

w w w . S A L T O -
YOUTH.net/MakingWaves/

Basmakalýp düþünceleri ve zihniyetleri 
deðiþtirmeye yönelik çalýþmalar

• 

• 
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             Henüz kýsa 
             bir süre önce 
          köyümüzde bir Gençlik 
        Merkezi açtýk. 
     Artýk gençlerin  
    toplanabilecekleri kendilerine ait bir  yerleri var ancak 
hala bunun avantajlarýndan yararlanmaya  alýþamadýlar, 
o yüzden biz de organizasyon partileri, kurslar, geziler 
tanýtýcý gönüllü çalýþmalar, vs. düzenlemelerinde 
gençlere yardýmcý  oluyoruz. Uluslararasý gençlik 
çalýþmasý buralarda çok önemlidir - gençlere  
   ufuklarýný geniþletme imkaný tanýyor.

Susana (Ýspanya)
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Yerel toplumdaki önemli simalarý projeye dahil edin, örneðin belediye baþkaný, rahip veya 
öðretmenler. Örneðin toplantýlarda veya basýnda bu kiþilerin projenizi ne þekilde 
desteklediklerini gösterin. Eðer bu kiþiler size ve davanýza destek verirlerse toplumun geri 
kalaný da aynýsýný yapma eðiliminde olacaktýr.
Kendileri için de bir kazaným söz konusu olduðunda köydeki insanlar size daha fazla itibar 
gösterip, hareket alaný býrakacaklardýr. Uluslararasý havayý soluyabilmeleri için onlarý da 
projeye dahil edin. Bütün topluma faydasý dokunabilecek ve tüm insanlarýn istifade 
edebileceði þeyler yapýn (örneðin ekoloji projeniz boyunca sahili veya orman yolunu 
temizleyin). Böylelikle size daha fazla saygý duyacaklar ve yaptýðýnýz iþi takdir edeceklerdir. 
Uluslararasý projelerinizde görülebilir nihai ürünler yaratýn, örneðin bir film ya da tiyatro 
oyunu hazýrlayýn, yerel basýnda ya da internet platformlarýnda yayýnlanmak üzere günlükler 
yazýn,  projeniz hakkýnda bir internet sayfasý oluþturun. Bu ürünü yerel toplumda 
olabildiðince fazla sayýda kiþiye ulaþtýrýn. Yerel medyayý kullanýn (gazete, radyo, televizyon).
Ýnsanlarýn, ortaklýk kurduðunuz ülkelere iliþkin basmakalýp fikirleri veya önyargýlarý 
bulunuyorsa, bunlarý o ülke temsilcileriyle irtibata geçirin ve oradakilerin gerçekte nasýl 
insanlar olduklarýný görmelerini saðlayýn. Bunlarý yazýlý belgelerle olduðu gibi  köy partileri, 
toplantýlar veya bir grubun evlerde aðýrlanmasýný saðlayarak da gerçekleþtirebilirsiniz.
Önyargýlar ancak olumlu deneyimler sayesinde deðiþebilir. Ýnsanlarýn fikirlerini zorla 
deðiþtirmek imkansýzdýr. Bunun tam aksi daha olasýdýr; çoðunlukla insanlar belirli bir 
doðrultuda yönlendirildiklerinde karþý tepki verirler. Ancak, þeçim kendilerine býrakýlýrsa 
zihniyet deðiþimleri daha kalýcý olur. 
Bunu 'yaþayan kütüphane' aracýlýðýyla da yapabilirsiniz. Uluslararasý gençlik 
kuruluþlarýndan insanlarý, köyünüzdeki önemli etkinliklere (bayram kutlamalarý/geleneksel 
þölen) davet edin. Köy sakinleri bu 'yaþayan tarih'lerle konuþarak ve onlara sorular sorarak 
yaþamlarý ve tecrübeleri hakkýnda bilgi edinebilirler. Bilinmeyenler artýk bilinir olur ve 
basmakalýp düþünceler de daha az kalýplaþmýþ bir hale gelir.

Basmakalýp fikir ve önyargýlara iliþkin çalýþmalara yönelik olarak 
 adreslerinden 'Herkes farklý, Herkes 

eþit' baþlýklý eðitim paketine bakýnýz.

'Yaþayan kütüphaneler'e iliþkin olarak 'Bir kitabý kapaðýna bakarak deðerlendirmeyin! 
Yaþayan kütüphaneler için rehber" (2005) baþlýklý yayýna bakýnýz. Bu kitap 

adresinden sipariþ edilebilir.

www.alldifferent-
allequal.info veya www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/

http://book.coe.int/ 
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GENÇLERÝN KIRSAL MÝRASLARINDAN GURUR DUYMALARINI SAÐLAMAK

GENÇLERÝN KIRSAL BÖLGEDE KALMALARINI NASIL SAÐLARSINIZ VE  BEYÝN GÖÇÜNÜ NASIL 
ENGELLERSÝNÝZ?

Gençler için imkanlar yaratýn

Gençlerin kýrsal bölgelerden ayrýlýp 
eðitim, kariyer ve yeni bir yaþam ve þansý 
aramak için þehir lere gi tmeleri  
Avrupa'da yaygýnlaþan bir eðilimdir ve 
bu olguya beyin göçü adý verilir. Bunun 
yanýsýra gençlerin birçoðu kýrsal 
kesimde yaþamayý bir þans deðil bir 
engel olarak görmektedir. Bu gençler 
k e n d i l e r i n i  k ý r s a l  m i r a s l a r ý y l a  
özdeþleþtirmemekte ve kökenlerinden 
gurur duymamaktadýrlar. Bir gençlik 
çalýþaný olarak bu konuda sizin 
yapabileceðiniz birþey olabilir mi?

Bilinçli verilen bir karar iyi bir karardýr
Kýrsal bölgeler þehirlerden daha iyi yerler deðildir ancak bunun tam aksi de doðrudur. Her 
ne kadar bir çok genç þehirleri hareketlilik ve fýrsatlarla dolu yerler olarak görse de bu kýrsal 
kesimdeki romantik yaþam tarzýna iliþkin bakýþ açýsý kadar taraflý bir yaklaþýmdýr. Gerçekten 
de insanlarýn farklý tercihleri bulunur ancak insanlar önlerindeki her iki seçeneði de 
görmedikleri sürece bir karar veremezler.
Gençlik çalýþanlarý kýrsal kesimde yaþamanýn ve þehire yerleþmenin hem olumlu hem de 
olumsuz yönlerini görmelerinde gençlere yardýmcý olabilirler. Genelde gençler kýrsal 
bölgelerin olumsuz yönlerine ve þehir hayatýnýn sunduðu heyecana odaklanýrlar. Bunu bir 
dengeye oturtacak bazý faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Örneðin gençlerle bir artý-eksi 
alýþtýrmasý yapýp, kýrsal kesimin olumlu yönlerini kaðýdýn  (+) iþaretli  tarafýna, ve olumsuz 
yönlerini diðer tarafa yazdýrabilirsiniz. Bu alýþtýrma gençlerin kalýp gitme kararýndaki 
olumlu ve olumsuz yanlarý daha iyi görmelerini saðlar. 
Unutmayýn: insanlarýn fikirlerini zorla deðiþtiremezsiniz....Eðer gençleri bariz þekilde 
etki lemeye çal ýþ t ýðýnýz  anlaþý l ý rsa,  tam aksi  yönde davranma eði l imi  
kazanacaklardýr...Dikkat edin!

Eðer gençlerin þehirlere gitmek yerine köylerinde kalmalarýný saðlamak istiyorsanýz, kýrsal 
kesimde bulamayýp þehirlerde aradýklarý þeyleri onlara saðlamanýz ve bu gençlerin 
ayrýlmalarýna yol açan nedenlerden kaçýnmanýz gerekir.
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Birçok genç eðitim amacýyla þehirlere 

giderler ve bir daha geri dönmezler. 
Eðer daha fazla yerel eðitim 
imkanlarý  bulunursa (eþit veya daha 
iyi imkanlar), ayrýlma ihtimalleri 
azalacaktýr. Uzaktan eðitim ya da 
yerel bir esnaf veya iþ adamýnca 
ver i lecek  b i r  mes lek i  eð i t im 
seçeneðini düþünebilirsiniz.

Eðer gençler boþ zaman faaliyetleri 

bulunmadýðý için köylerini terk etmek 
istiyorlarsa, bu durumu cazip ve ilgi 
çekici gençlik çalýþmasý faaliyetleri 
düzenleyerek tersine çevirebilirsiniz. 
G e n ç l e r  k e n d i l e r i n i  g e n ç l i k  
çalýþmanýza ne kadar adarlarsa her 
fýrsat bulduklarýnda  tekrar iþ baþýna 
dönmek için o kadar fazla nedenleri 
bulunur. Gençleri 'kendileri'için 
kurulan gençlik kuruluþlarýna 
mümkün  olduðu kadar çok dahil 
e t m e n i z ,  b u  k u r u l u þ u  
sahiplenmelerini ve kendilerini buna  adamalarýný saðlayacaktýr. 

Yerel toplum için durum biraz buna benzemektedir. Eðer aktif olarak köy  yaþamýný kendi 

gereksinim ve is tekler i  doðrul tusunda þeki l lendirebi l i r lerse,  bütünüyle 
kendilerine ait olan bir yer yaratmak için uðraþacaklar ve ayrýlma ihtimalleri de azalacaktýr. 
Bu faal bir kýrsal gençlik kuruluþunca, bir gençlik meclisince veya yerel siyasetçilerin katýlým  
ya da tavsiyeleriyle gerçekleþtirilebilir. Bu yolla kýrsal gençler kabul gördüklerini ve  
ihtiyaçlarýna yanýt verildiðini hissedebilirler. 

Benzer þekilde yeterli spor tesislerinin bulunmamasý durumunda (spor salonu, vücut 

geliþtirme merkezi, yüzme havuzu, vs), doða yürüyüþü, joging, kýþýn kayak, ve yazýn gölde 
yüzme gibi daha çok açýk hava sporlarýndan oluþan faaliyetler düzenleyebilirsiniz.

Eðer gençleriniz kýrsal toplumda kendileri için bir gelecek görürlerse kýrsal kesimden ayrýla 

ihtimalleri azalýr. Ýþ ve barýnma imkanlarý hayati unsurlardýr. Elbette bir gençlik çalýþaný 
olarak istihdam yaratmak veya uygun fiyatlý barýnma olanaðý saðlamak sizin göreviniz 
deðildir ancak yerel makamlarý buna teþvik edebilirsiniz.

Gençlerin kökenlerine yönelik, kendi kýrsal miraslarýndan gurur duymalarýný saðlayacak 

faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Çoðunlukla insanlar yalnýzca baþka insanlardan gurur  
duyarlar. Kýrsal kesime yönelik bir gençlik deðiþim programý oluþturabilirsiniz (68. sayfadaki 
proje örneklerine bakýnýz). Gençler kendi gerçeklikleriye baþkalarýnýnkini 
karþýlaþtýrdýðýnda, kendi yörelerinin olumlu yönlerinin ve kýrsal kesimdeki yüksek yaþam 
kalitesinin farkýna varýrlar .
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           Asýl güçlük 
         gençleri 
       topluma 
   dahil etmektir. Kendi yaþamlarýyla çok meþguller 
ve hiçbir faaliyete katýlmýyorlar. Birçok insan 
adamýzý terk ediyor ve onlarý burda tutmak 
büyük mesele. Gençler  burada kalarak daha ilginç 
faaliyetleri kaçýrdýklarýný söylüyorlar.

Andrea (Finlandiya)
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Buradaki asýl mesele yerel düzeydeki karar alma sürecine gençlerin de katýlýmýný 
saðlamaktýr. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafýndan hazýrlanan 'Yerel ve 
Bölgesel Yaþama Katýlýmýna Ýliþkin Yeniden Düzenlenmiþ Avrupa Þartý' çalýþmalarýnýzda 
kullanabileceðiniz yararlý bir belgedir. Bu belgeyi  www.coe.int/congress/ veya

 adreslerinde bulabilirsiniz.

Sýnýrlý ulaþým imkanlarý, uluslararasý 
projelere katýlmak isteyen kýrsal 
g e n ç l e r i n  ö n ü n d e k i  b ü y ü k  
engel le rdendi r.  Toplu  u laþ ým 
sisteminin bulunmadýðý durumlarda, 
h a r e k e t l i  o l m a k  ç o k  g ü ç t ü r  
(güvenecek bir baþkasý bulunmadýðý 
ve kendi arabanýz olmadýðý sürece). 
Ayrýca sýnýrl ý  toplu taþýmanýn 
b u l u n d u ð u  d u r u m l a r d a  b i l e  
yolculuklar coðrafi  uzaklýklar 
nedeniyle daha pahalý ve zaman alýcý 
olmaktadýr. Peki bu konuda ne 
yapabilirsiniz?

Ücra bir bölgedeki uluslararasý projenize baþlayabilmek için bu noktaya olan ulaþýmý 
saðlamanýz gerekir. Eðer toplu taþýma olanaklarý bulunmuyorsa, baþka olasýlýklarý 
deneyebilirsiniz: yerel bir otobüs firmasýyla sponsorluk anlaþmasý yapabilirsiniz, belki 
belediye meclisine ait bir okul otobüsü gelip sizi alabilir, ulaþým vasýtalarý bulunan diðer 
teþkilatlarý da düþünün (koro, spro klübü,...). Veya belki de ebeveynler kendi arabalarýyla en 
yakýn istasyon ve köy arasýnda taþýma hizmeti verebilir.
Gençlik deðiþim programýnýz süresince A noktasýndan B'ye ulaþmak için bisiklet, motorbot, 
atlar & at arabasý, traktör & römorklar gibi alternatif ulaþým araçlarý ayarlamak daha ucuza 
gelebilir.Þüphesiz bu, katýlýmcýlar için otobüs beklemekten çok daha eðlenceli olacaktýr. Ya 
da otobüse binmek  yerine A'dan B'ye otostop çekerek gidebilir, gece konaklamak için de yol 
üzerindeki bir çiftliðin samanlýðýnda kalabilirsiniz. Bunlar faaliyetinizin 'kýrsal' temasýna 
daha da katký saðlayacaktýr. 

 www.salto-
youth.net/Rural/

ULAÞIM VE HAREKETLÝLÝK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

AMA HERYERE ÇOK UZAÐIZ! 
ULAÞIMI NASIL HALLEDERÝZ?

Yaratýcý olun ve elinizdeki imkanlarý kullanýn
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Gezi ve ulaþým için ek finansman bulun

Harekete Geçin - Alýþtýrma

Gene de normal taþýtlara ihtiyaç duymaktaysanýz ve bunlarýn maliyetini karþýlamak 
zorundaysanýz bunun için para bulmanýz gerekir. Bu hareketlilik maliyetini bütçenize 
ekleyin.
Gençlik Programý hibeleri (47. sayfaya bakýnýz) genelde seyahat masraflarýnýn %70'ini 
karþýlamaktadýr. Dolayýsýyla kalan %30'luk bölümü baþka kaynaklardan karþýlamanýz 
gerekir. Bazý kuruluþlar katýlýmcýlardan bu %30'luk kýsmý karþýlamak üzere ücret talep 
ederler ancak siz eþ finansman imkanlarý araþtýrabilirsiniz (45. sayfaya bakýnýz): belki 
belediye meclisi size maddi destek saðlayabilir, bazý ebeveynler baðýþta bulunmak 
isteyebilirler veya yerel bir þirket etkinliðiniz için sponsor olmayý isteyebilir. 
Ayrýca her türlü para toplama faaliyeti yürütebilirsiniz; parti düzenleyin, pasta satýn, eþya 
piyangosu düzenleyin, araba yýkayýn, çiftlik iþlerinde yardýmcý olun,....Daha fazla gelir elde 
etmenin binlerce yolu vardýr. SALTO araç kutusuna www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/ ya da 
para toplama faaliyetlerine iliþkin veri tabanýna bir göz atýn: www.fund-raising.com.
Ýmkanlarý kýsýtlý gençlerle birlikte bir Gençlik Programý projesi yürütmekteyseniz ve 
katýlýmcýlarýnýzýn %30'luk seyahat masraflarýný karþýlayacak durumda olmadýklarýný 
inandýrýcý bir þekilde gösterebilirseniz, 'istisnai masraflar' kýsmýnda bu ek seyahat giderinin 
karþýlanmasý için baþvuruda bulunabilirsiniz. 
Ayrýca satýn alma güçleri arasýndaki farklarý dengelemeyi de düþünebilirsiniz. Varlýklý 
gençlerin bazýlarý uluslararasý seyahat ücretinin %30'unu karþýlamakta güçlük çekmez 
ancak daha kalabalýk ya da yoksul ailelerden gelenler çekerler. Bu katýlýmcýlar için ek   para 
toplayabilirsiniz. 

Gençlerin Dolaþýmý için Dayanýþma Fonu (Avrupa Konseyi) imkanlarý kýsýtlý gençlerin 
uluslararasý demiryolu ulaþýmlarý için maddi destek saðlamaktadýr: www.coe.int/youth/

Kýrsal sorunlarýn ve uluslararasý projelerin yerel ihtiyaçlarla  iliþkilendirilmesinin 
ifade edilmesine  yönelik alýþtýrma

Ortada bir ayrým çizgisi bulunan bir oda hazýrlayýn (örneðin zemine yapýþtýrýlan bant, tebeþirle çekilen 
çizgi,....). Odanýn bir yanýna HAYIR, diðer yanýna da EVET iþareti koyun.  

1. Adým:
Aþaðýdaki ifadeleri yüksek bir sesle katýlýmcýlara okuyun. Yanýtlarý 'evet'se odanýn evet yazan kýsmýna; 
yanýtlarý 'hayýr'sa 'hayýr yazan kýsmýna geçsinler. Birkaç  katýlýmcýya gerekçelerini sorun: Neden öyle 
düþünüyorlar? Kiþisel deneyimleri nelerdir?
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 Gerekçeleri nelerdir?

'Her iki taraftan' katýlýmcýlara fikirlerini sorarak tartýþmayý kolaylaþtýrýn. Eðer katýlýmcýlar gerekçeleri 
dinlerken fikir deðiþtirecek olurlarsa, diðer tarafa geçebilirler. Onlara 'Fikrini deðiþtiren neydi?' diye 
sorabilirsiniz. Tartýþmayý teþvik edin ve ayrýca sessiz kalan katýlýmcýlara fikirlerini sorun. 

Olasý ifadelerden bazýlarý þunlardýr (kendi ifadelerinizi oluþturmakta serbestsiniz):

Kýrsal kesimlerdeki gençler uluslararasý faaliyetlerle ilgilenmemektedir.

Uluslararasý projeler gençlerin kendi köylerinde kalmalarýný saðlar.

Kýrsal kesimdeki ebeveynler çocuklarýnýn gönüllü hizmet programýna katýlmasýný istemezler çünkü 

çocuklarýnýn kýrsal toplumlarýna geri dönmeyeceklerini düþünürler.

Yabancý dil eksikliði kýrsal kesimdeki gençlerin uluslararasý gençlik faaliyetlerine katýlmalarýný engeller.

Uluslararasý deðiþim programlarýndan gelen gençler yerel toplumu korkutur ve bu durum yabancý 

düþmanlýðýný tetikleyebilir.

Bölgesel projeler kýrsal toplumdaki sorunlara çözüm bulma bakýmýndan uluslararasý projelere 

oranla daha yararlýdýr.

2. Adým:
Farklý ifadelerin ve tartýþmalarýn sonunda tartýþmayý yöneten kiþi alýþtýrmayý þu sorularla yönelterek 
tamamlar:

Gençler, diðer ülkelerde benzer kýrsal gerçekliklerle karþýlaþan gençlerle baðlantý kurmaktan nasýl 

faydalanabilir?

Bir gençlik çalýþaný olarak siz, uluslararasý gençlik faaliyetlerinden nasýl yararlanabilirsiniz?

Gençlik Programý', kýrsal kesimdeki gençlerin ve gençlik çalýþanlarýnýn karþýlaþtýðý sorun ve güçlükleri 

çözmede nasýl bir katký saðlayabilir?

3. Adým:
Katýlýmcýlarýnýzý kýrsal kesimdeki uluslararasý projeler lehine kanýtlar sunmaya teþvik edin. Bunlarý 
panoya yazýn. Bu kanýt listesi gençlik çalýþanlarýný kýrsal kesimlerde uluslararasý proje yürütmeye daha 
çok motive edecektir. Ayrýca siz de ailelere, yetkililere ve yerel topluma sunmak üzere uluslararasý 
projeler lehine iyi noktalar bulabilirsiniz.

' Kýrsal gençlik neden uluslararasýlaþmalý?' baþlýklý bölümdeki benzer ifadelere bakabilirsiniz.
Yararlara iliþkin olarak 18. sayfaya bakýnýz.

•  
•  
• 

• 
• 

• 

• 

•  
•  
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Bu bölümde elimize geçen birçok kýrsal proje örneðinden bazýlarý sýralanacaktýr. Farklý proje 
tiplerine (deðiþim programlarý, gönüllü hizmeti, gençlik giriþimleri,...) farklý türlerdeki  kýrsal 
sorunlarla mücadele etmeye ve farklý finansman türleri saðlamaya  iliþkin genel bir bilgi vermek 
istiyoruz.

Proje örneklerini gönderen herkese çok teþekkür eder, alan sýnýrlamasý nedeniyle örnekleri 
yayýnlanamayanlardan ya da kýsaltýlanlardan özür dileriz. 

'Kýrsal gençlik katýlým projeleri aracýlýðýyla dahil etme - Avrupa'nýn her köþesinden en iyi örnekler'
Destekleyici tedbirler: seminer
Organizasyonu  koordine eden:
MIJARC Avrupa - Caceres, Ýspanya

Seminer, kýrsal kesimden gelen gençlik çalýþanlarýný biraraya getirerek, kýrsal bölgelerde 
sürdürülebilir bir kalkýnma saðlanmasýna yönelik en doðru uygulamalarý paylaþýp fikir alýþ 
veriþinde bulunmalarýný saðlamýþtýr. Proje, sürdürülebilir kalkýnma, kýrsal gençlik katýlýmý ve 
Avrupa vatandaþlýðý gibi farklý konu baþlýklarýna odaklanmýþtýr. Her katýlýmcý, bu konularda 
ortak noktalar bulmak adýna tartýþmak ve anlaþmak için bu üç gruptan birine katýlmýþtýr. 

Asýl amaç üyelerimizi 'kýrsal kesimler sürdürülebilir bir kalkýnma saðlamak adýna gençliðin 
katýlýmý'na yönelik olarak harekete geçmeye teþvik etmekti. Gençlerin bu konudaki bilgilerini 
artýrarak yeni projelere giriþebileceklerine ya da kýrsal kesimdeki gündelik yaþam koþullarýný 
iyileþtirebilecek yeni ortaklýklar kuracaklarýna inanýyoruz. Avrupa Kýrsal Gençliði ve MIJARC 
Avrupa'nýn iþbirliðiyle gerçekleþtirilen 'Köyü deðiþtirin - Kendinize meydan okuyun! Gençlik (siz) 
fark yaratabilir' baþlýklý uzun vadeli bir projenin bir kýsmýný oluþturan bu çalýþmanýn halen 
sürmekte olmasýna karþýn, bu amaca ulaþtýðýmýzý düþünüyoruz. 

Daha fazla bilgi için:

Proje neye yönelikti?

 www.mijarc.org/europe

KIRSAL 
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‹Köylerimiz çok güzel çünkü onlar bizim köylerimiz.'
Çoktaraflý gençlik deðiþim programý (komþu ülkelerle iþbirliðiyle)

Ortak kuruluþunuzu nasýl buldunuz?

Faaliyet sýrasýnda ortaya çýkacak lisana baðlý potansiyel güçlüklerle nasýl baþa çýkacaksýnýz?

Farklý gruplarý nasýl kaynaþtýracaðýz?

Organizasyonu koordine eden ve ev sahipliði yapan:
SPPMD Çocuk suçlarýný Önleme Konseyi - Makedonya

SALTO Kýrsal Gençlik Eðitim Kursuna katýlan Fransa, Finlandiya, Ýspanya, Litvanya ve 
Türkiye'den (Türkiye, 2007) gelen ortaklarla tanýþtým ve bu proje fikrini geliþtirmeye baþladýk. 
Güney-Doðu Avrupa bölgesinden gelen ve Balkanlar'daki irtibat aðýmýz sayesinde bulduðumuz 
dört ortaðýmýzý; Hýrvatistan, Sýrbistan, Bosna-Hersek ve Karadað'ý da davet ettik

Bu bölgelerden gelen gençlerin Ýngilizce seviyelerinin pek yüksek olmadýðýnýn farkýndaydýk. Bu 
yüzden, her ülkede 2 aylýk yoðun bir hazýrlýk kursu planladýk ve deðiþim programýnda sýkça 
karþýlacaklarý durumlar hakkýnda katýlýmcýlarla alýþtýrmalar yaptýk: örneðin ev sahibi aileyle 
yemek yeme, dükkandan alýþveriþ yapma, kendini tanýtma, vs.

Deðiþim programýnýn baþýnda buzlarý eritip temel iletiþimi saðlamak adýna, sadece 
katýlýmcýlarla deðil Makedonyalý ev sahipleriyle de anlaþabilmeleri için bir gün sürecek bir 
yabancý dil oyunu planladýk. Buna ek olarak, hazýrlýk dönemi boyunca tüm katýlýmcýlara 
Makedonca kelimelerin bir listesi daðýtýldý ve olabildiðince fazla sayýda kelime öðrenmeye 
teþvik edildiler. Deðiþim programýnýn sonunda insanlarýn Makedonca bilgilerini test etmek 
adýna küçük bir sýnav yapmayý ve Makedon dili ve kültürüne iliþkin en fazla bilgiye sahip 
katýlýmcýlara oldukça ilginç ve geleneksel Makedon ödüllerinden vermeyi planlýyoruz.

Her ulusal grup bir oyun, piyes, þiir ya da kendi köylerindeki kýrsal gerçekliði temsil eden baþka 
bir görsel-iþitsel eser hazýrlayacak. Ayrýca katýlýmcýlar yemeklerini küþük karma gruplar halinde 
ve bir lider eþliðinde birlikte piþirecekler. Böylece, kültürlerarasý ve lisan becerilerini 
geliþtirecekler. Farklý dilleri ve gelenekleri öðrenmek adýna tek baþlarýna alýþveriþe çýkacaklar.  
Grup ilk üç gün bir gençlik yurdunda kalacak ve bu süre olumlu bir ortam yaratmak için 
kullanýlacak. Daha sonra katýlýmcýlar küçük gruplar halinde kýrsal bölgedeki üç ayrý köyde 
yaþayan Makedon ailelerin yanýnda kalacaklar ve sadece bazý gece etkinliklerinde bir araya 
gelecekler.
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‹

Organizasyona ev sahipliði yapan:
Landjugend Niederösterreich - Avusturya (Avusturya Kýrsal Gençlik kuruluþunun bölgesel bir 
kolu)

Deðiþim programý süresince farklý seminerlerde üç konu baþlýðýný ele aldýka: alternatif enerji, 
göç ve bölgesel kalkýnma. Katýlýmcýlar farklý ülkelerdeki durumu tartýþtýlar ve bu ülkelerin mevcut 
durumu nasýl iyileþtirebileceklerine dair bir eylem pþaný geliþtirdiler. Grup elde ettiði sonuçlarý, 
yerel toplumdan bir çok kiþiyi çeken kapanýþ programýnda sundu. 

Çalýþma dilimiz Ýngilizce'ydi. Katýlýmcýlarý gruplara ayýrdýðýmýzda, birbirlerine kelime 

bilgisi, çeviri, vb konularda yardým edebilmeleri için her grupta ayný ülkeden en az iki 
katýlýmcýnýn bulunmasýna dikkat ettik.

Buna ek olarak, herkesin gruplarda kendini rahat hissedip hissetmediðini görmek ve 

potansiyel sorunlarý henüz baþlangýç aþamasýnda tespit edip etkisiz kýlmak adýna her akþam 
küçük bir deðerlendirme toplantýsý yaptýk. 

Avrupa Gençlik Programýna (mevcut programýn öncesi) 21.000 avro'luk bir baþvuruda bulunduk. 
Buna ek olarak özel sponsorlarýmýz (örneðin yerel bir banka) ve kuruluþumuzun kendi 
kaynaklarý vardý.

Takým üyelerimizin Avrupa Kýrsal Gençliðinin yanýsýra Avustura, Polonya ve Ýngiltere'deki 
Gençlik Programý faaliyetlerinde yer alan farklý çalýþma oturumlarýna ve eðitim kurslarýna  
katýlmýþ bulunduklarý son birkaç yýldaki projelere dahil olan çeþitli gençlik kuruluþlarýyla 
baðlantýlar kurduk. Avusturyalý katýlýmcýlarýn herbiri bu faaliyetlerde yeni baðlantýlar ve 
dostluklar kurdu ve bu da bizi 'Kýrsal Yaþam Tarzý I' isimli baþarýlý deðiþim programýna götürdü. 
'Kýrsal Yaþam Tarzý II' ise bu ilk programýn devamýdýr.

Daha fazla bilgi için: 

Kýrsal Yaþam Tarzý II›
Çoktaraflý Gençlik Deðiþim Programý:

Bu deðiþin programýndan çýkarýlan dersler ve sonuçlar nelerdir?

Ýletiþim sorunlarýný nasýl çözdünüz ve lisana dayalý engelleri ne þekilde aþtýnýz?

•

•

Bunlarýn maliyeti neydi? Deðiþim programýnýnýn masraflarýný nasýl karþýladýnýz ve ortak finansmanýný 
nasýl saðladýnýz?

Ortak kuruluþlarý nasýl bulduðunuz?

www.noelandjugend.at - www.landjugend.at
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'Kýrsal Paparazzi›
Sýnýr ötesi gençlik giriþimi

Bu proje fikri nereden geldi?

Projenizin kapsamý ve hazýrlýk aþamasý ne þekilde?

Proje neyle ilgili?

www.obretebre.org

Organizasyonu koordine eden:
Obre't'ebre, La Aldea  - Ýspanya

Bu proje fikri 2007 yýlýnda Türkiye'de gerçekleþtirilen SALTO TC Rural organizasyonu sýrasýnda 
doðdu ve projenin ortaklarý da bu programdaki katýlýmcýlardý. Ýspanya'daki Sýnýr ötesi Gençlik 
Giriþimi'ne baþvuruda bulunduk. Þu anda La Aldea'da bir Geliþtirilmiþ Planlama Ziyareti 
tasarlýyoruz. Gençlerimiz bu ziyaret için bir hoþgeldin partisi düzenliyorlar. O kadar 
heyecanlýlar ki ziyaretçilerin geliþlerini boðalarla kutlamak istiyorlar (çok önemli ve oldukça 
geleneksel bir karþýlama biçimi). 

Görev ve sorumluluk planlamasý yapýp bunlarý paylaþtýracaðýz. Ancak en önemli nokta 
birbirimizi biraz daha tanýmaya baþlamamýz. Þu anda birçok genç yoðun bir þekilde Ýngilizce 
çalýþýyor ve ortaklarýmýzý aðýrlamaktan büyük mutluluk duyuyorlar. Bu, yöremiz için büyük bir 
olay ve köyümüzde ve Tarragona þehrinde AB'nin finanse ettiði ilk uluslararasý gençlik faaliyeti 
olacak.

Proje 5 ülkenin oluþturduðu bir online fotoðraf galerisine iliþkin. Her ay, tüm kýrsal gençlik 
gruplarý o ayýn temasýna uygun (karalaþtýrýlan temalar: kültür ve insanlar, manzara,...) 
fotoðraflar çekecek ve bunlar online galeriye yüklenecek. Gençler en iyi çekimler için oy 
kullanabilecek. En iyi resimler sergilenmek üzere basýlacak. Bu sergi projeye dahil olan beþ 
ülkede dönüþümlü olarak gerçekleþtirilecek. Herþey yolunda giderse, gelecek yaz Polonya'da 
gerçekleþtirilecek fotoðraf sergisiyle eþzamanlý olarak bir deðiþim programý düzenleyeceðiz.

Daha fazla bilgi için: 
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'
Gençlik giriþimi
Organizasyon: FARMa - Polonya

Koordinasyon grubu on gençten oluþmaktadýr. Bu gençlik giriþiminin üç temel hedefi bulunur:

Bir gençlik merkezi oluþturmak. Bunu da neredeyse baþardýk, yani büyük olmasa da 

kendimize ait bir yerimiz var. Herþeye raðmen gençlerin kendilerine ait bir yerlerinin 
olduðunu hissetmeleri çok önemli. Toplamda 50 katýlýmcýdan oluþan farklý çalýþma gruplarý 
oluþturduk.

TOTU Festivali. Bu bir gençlik ve kültür festivali. Bütün gençlik müzik gruplarý, genç 

fotoðrafçýlar, vs yanýsýra yüzlerce genç ve çcouk bu festivalde yer aldý.

Ýnternet gençlik bilgi hizmeti. Þu an bunun üzerinde çalýþýyoruz ve bir grup genç için böyle bir 

hizmetin nasýl verileceðine dair seminerler düzenliyoruz. Bu bilgi sitesinde yaklaþýk olarak 
10 genç çalýþacak.

Ana finansman Gençlik programýnca saðlandý, ayrýca gönüllü çalýþmalarýnýn çoðu ve 
hizmetlerin bazýlarý bedelsiz. Örneðin, festival için kiralamamýz gereken birçok þey için ödeme 
yapmak zorunda kalmadýk ve hatta yeni internet sitemiz için ücretsiz ve sürekli bir  hosting 
hizmeti almayý baþardýk. Kýrsal kesimlerde katký ve hizmetler için banka hesabýmýzdan para 
ödemektense bunlarý mal ya da hizmetle ödemek çok daha kolay.

Geçtiðimiz yýldaki yerel seçimlerden sonra herþey deðiþti. Yerel makamlar artýk bizi bir ortak 
olarak görmüyorlar ve kendi özel (siyasi) amaçlarý için kullanmak istiyorlar. Yerel yönetimle 
iþbirliði yapmakta artýk isteksiz olmamýzýn sebebi budur. Gençliðe yönelik sivil toplum 
örgütümüzün iki yýllýk çalýþma tecrübesi var ve artýk birçok yerel kurum bizimle iþbirliði yapmak 
istiyor. Baþlangýç aþamasý zordu ancak artýk neler yapabileceðimizi ve iyi bir ortak olduðumuzu 
gördüler.

Toplumdaki insanlara gelince, öncelikle daha fazla sayýda genci sürece dahil etmek istiyoruz. 
Baþarýmýzýn kilit noktasý ise kuruluþumuzun da aslýnda gençlerden oluþuyor olmasý. Gerçekten 
iþe yarýyor: gençler okul arkadaþlarýnýn bizimle birlikte proje hazýrladýðýný görüyor ve yavaþ 
yavaþ bize katýlmayý düþünmeye baþlýyorlar.

Daha fazla bilgi için: 

Ýstikamet ->Gençlik Merkezi'

•

•

•

Bu proje için gerekli finansmaný nereden buldunuz? 

Yerel toplumu ve yetkilileri bu sürece nasýl dahil ettiniz?

www.fundacjafarma.pl/en
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Pratik eðitimi deneyimi - Ýþ gölgeleme
Ýlgili kuruluþlar: Finlandiya 4H Federasyonu,Danimarka 4H Kurumu ve Landboungdom

Kýrsal gençlik kuruluþlarýnýn personeli ve gönüllüleri, yurtýdýþýndaki meslektaþlarýndan çok þey 
öðrenebilir. Bu nedenle, 4H yaklaþýmýna iliþkin Danimarka Eðitim sorumlusu bir 'iþ gölgeleme' 
programýnda yer aldý ve uluslararasý kýrsal gençlik çalýþmalarýna iliþkin onlarca yýllýk deneyimi 
olan Helsinki'deki Finlandiya 4H Federasyonu'nu ziyaret etti. 

Danimarkalý 'gölge sorumlusu' orada bir hafta kaldý ve Finlandiya 4H Federasyonu, kuruluþ ve 
yapýlarýný yakýndan inceledi. Üstelik Helsinki'deki merkez binasýnýn yanýsýra Tampere ve 
Mikkeli'deki okul faaliyetleri ve gençlik klüpleri gibi özel projelere ziyaretlerde bulundu. 
Finlandiya'nýn yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki 4H faaliyetleri hakkýnda bilgi alma þansýna 
sahip oldu. 

Bunun amacý bu sorumluyu gençlik programý hakkýnda bilgilendirmek ve Avrupa Birliði Gençlik 
Programýndan yararlanarak gelecekte bir iþbirliði kurma olasýlýðý bulunup bulunmadýðýný tespit 
etmekti.

AB Gençlik programý bu 'iþ gölgeleme' projesinin masraflarýnýn %90'ýný karþýladý. Proje büyük 
baþarýya ulaþtý ve birçok verimli iþbirliði projesinin doðmasýyla sonuçlandý. 

Eðer gençlik kuruluþlarýnýn diðer ülkelerde ne þekilde faaliyet gösterdiðini öðrenmek 
istiyorsanýz, bu tarz bir deðiþim programýndan önemli ölçüde yararlanabilirsiniz. Farklý gençlik 
kuruluþlarýndan gelen personel ya da gönüllüler birbirlerinden çok þey öðrenebilir, doðru 
uygulamalarý paylaþabilir, gelecekte yeni Gençlik Programý projeleri oluþturabilir. Bu tipteki bir 
iþ gölgeleme projesi, diðer ülke ve kuruluþlarýn fikirlerini kendinize ne þekilde 
uyarlayabileceðinizi düþünmenizi saðlar, oldukça ilham vericidir. Ayrýca bir kuruluþtan birden 
çok kiþinin bir baþka 'iþ gölgeleme' projesini ziyaret etmesi de mümkündür. 

Daha fazla bilgi için:

4H Ýþ Gölgeleme›

Proje neyle ilgili?

Finansman nereden saðlandý?

Ýþ gölgeleme projesini neden tavsiye ederdiniz?

 www.4h.fi - www.danmarks4h.dk
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Destekleyici tedbirler - gençlik bilgilendirme
Uygulayan ve yürürlüðe sokan: Finlandiya 4H Federasyonu

Projenin amacý, Fince, Estonyaca, Rusça 
ve Ýngilizce olmak üzere 4 ayrý dilde bir 
broþür  hazý r lamakt ý .  Bu broþür  
Finlandiya ve Estonya 4H federasyonlarý 
arasýndaki iþbirliði sonucu ortaya 
çýkmþtýr. Bu broþür Gençlik Programý'nýn 
yanýsýra hem Finlandiya hem de 
Estonya'daki 4H faaliyetler hakkýnda 
temel bilgiler içerir. Her iki ülkede de 
4H'ye iliþkin olarak farklý dillerde bilgi 
vermek önemlidir; Finlandiya'da 4H 
faaliyetlerine dahil olan birçok göçmen 
aile bulunur ve Estonya'da bilgilerin 
büyük yerli azýnlýklarý kapsayacak 
þekilde Rusça olarak da verilmesi 
gerekir. Buna ek olarak, yerel düzeydeki 
kurumlarýn, Avrupa Birliði Gençlik 
Programýna ve sunduðu imkanlara 
iliþkin yeterli bilgisi bulunmamaktadýr. 
Bu nedenle yerel dillerde ve halk 
düzeyinde daha fazla bilgilendirmeye 
ihtiyaç vardýr.

Proje ekibi Finlandiya 4H ve Estonya 4H federasyonlarýndan gelen dörder üyeden oluþtu. Proje 
ekibi, yayýnýn tüm ayrýntýlarýný kararlaþtýrmak amacýyla bir kez Finlandiya'da ve bir kez de 
Estonya'da olmak üzere iki kez biraraya geldi. Yayýn bu ekip tarafýndan yazýldý ve son olarak da 
7000 kopya basýldý. Bu yayýn büyük baþarýya ulaþtý ve yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa 
düzeyindeki birçok kýrsal gençlik faaliyetinde kullanýldý.

Daha fazla bilgi için: 

Çok dilli 4H Broþürü›

Proje neye yönelikti?

Projenizi nasýl yürüttünüz?

www.4h.fi
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Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)
Organizasyona evsahipliði yapan:
Movimiento de Jovenes Rurales Christianos - Ýspanya

Bu proje, aðýrlýklý olarak büyükbaþ hayvancýlýðýnýn yapýldýðý Plasenzula isimli kýrsal bir bölgede, 
Ýspanya'nýn batýsýnda 620 nüfuslu bir köyde gerçekleþtirilmektedir. Bölge, büyük þehirlere doðru 
yüksek seviyede göç verdiðinden dolayý imkanlarý kýsýtlýdýr.

5 yýl sürecek bu projenin ilk aþamasýndayýz. Almanya ve Estonya'dan gelen iki AB gönüllüsü 
bulunmaktadýr ve bunlar gençlerin köylerinde kalmalarýný saðlayabilmek için imkanlar 
yaratýlmasýna yönelik olarak Ýspanyol ekip üyeleriyle ortak þekilde çalýþmaktadýr.

Proje, küçük köyler ve Ýspanyol gençlerinin yanýsýra Avrupa hakkýndaki fikirlerini tümüyle 
deðiþtirdiðinden , Avrupalý gençler açýsýndan son derece olumlu oldu. Köy açýsýndan 
bakýldýðýnda, AGH'ye sahip olmak iþlerin nasýl yapýlacaðý ve sorunlarýn nasýl çözülebileceðine 
iliþkin bir baþka bakýþ açýsý getirdi. Yabancý gönüllüler hem gençler hem de diðer sakinler 
açýsýndan köye yeni bir dinamizm getirdiler.

Projenin yalnýzca Plasenzula halký üzerinde deðil AGH gönüllüleri üzerinde de oldukça geniþ 
etkileri oldu. Yerel teþkilatlardaki yetiþkinler (örneðin evhanýmlari klübü, avcýlýk klübü, spor 
klüpleri,....) de bu projeyi desteklemekte ve iþbirliði yapmakla yakýndan ilgilenmektedirler. AGH 
gönüllülerine sahip olmak 'köydeki tüm sosyal güçleri' bir araya getirmiþtir. 

Daha fazla bilgi için: 

Nesiller arasý entegrasyon›

Þartlar - sorunlar- ihtiyaçlar

Elde edilen sonuçlar

Dahil edilen insanlar

www.ruralescristianos.org/MJRC.html
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DERÝNE ÝNMEK - DÝÐER YAYINLARA 
VE ÝNTERNET SÝTELERÝNE ATIFLAR
ÝLGÝLÝ DÝÐER YAYINLAR

Going International - Inclusion for All (2004) - Ýmkanlarý kýsýtlý gençlere yönelik uluslararasý 
projeleri hazýrlanmasý, uygulanmasý ve izlenmesine yönelik partik tavsiye ve yöntemler 
içeren kitapçýk.
Use your Hands to Move Ahead (2004) - Kýsa vadeli Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinde yer 
alan imkanlarý kýsýtlý gençlerin katýlýmýný artýrmaya yönelik uygun görevlendirmelerin 
yapýlmasý.
Fit for Life (2005) - Gençlik çalýþmalarýnda ve uluslararasý gençlik projelerinde yer alan 
imkanlarý kýsýtlý gençlerin topluma katýlýmýný saðlayacak eðitici bir araç olarak sporun 
kullanýlmasý.
No Barriers, No Borders (2006) - Karma becerilere yönelik uluslararasý gençlik projeleri 
geliþtirilmesine iliþkin pratik rehber.
Over the Rainbow (2006) - Genç lezbiyenler, eþcinseller, biseksüeller ve cinsel yönelimlerini 
sorgulayan gençlere yönelik uluslararasý projeler geliþtirmeye iliþkin pratik rehber.
Inclusion & Diversity (2006) - Gençlik çalýþmanýzý ve projenizi nasýl daha kapsayýcý 
yapabileceðinize ve daha çeþitli hedef gruplarýna nasýl ulaþabileceðinize dair bir rehber 
(SALTO Katýlým ve SALTO Kültürel Farklýlýk giriþimlerinin iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr).
No Offence (2007) - imkanlarýn incelenmesi ve eski sabýkalý ve suç iþleme eðilimindeki 
gençlere yönelik projeler oluþturma.
Village International (2007) - Kýrsal ve coðrafi yönden izole bölgelerde uluslararasý projeler 
oluþturmayý hedefleyen gençlik çalýþanlarý için pratik bir rehber.
Making Waves (2007) - Gençlik projenizle daha büyük bir etki yaratýlmasýna ve proje 
sonuçlarýnýzýn görünürlüðü, yaygýnlaþtýrýlmasý ve kullanýlmasýna yönelik bir rehber.
Coaching Guide (2006) - pratik araçlar, yöntemler, tavsiyeler ve bilgileri de kapsayan 
eðitmenlik kavramýný irdeleyen bir rehber (SALTO'nun katýlýmýyla).

 www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/ adresinde bulabilirsiniz.

Looking for youth work and training methods on Inclusion and other topics?
Browse through the SALTO Toolbox for Training at 

Katýlým ve diðer baþlýklara iliþkin gençlik çalýþmasý ve eðitim yöntemleri mi arýyorsunuz?
www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/ adresinden SALTO Eðitim için araç kutusu bölümüne bakýnýz

SALTO 'Herkes için Katýlým' serisindeki diðer yayýnlar þunlardýr: 

Tüm bu yayýnlarý

.
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Eðitim kiti serisi: Eðitim kitleri deneyimli gençlik eðitmenleri 
tarafýndan kaleme alýnan yayýnlardýr. Eðitim ve çalýþma 
oturumlarýna yönelik hazýrlanmýþ kullanýmý kolay el kitaplarýdýr ve 
Avrupa Konseyi ve Gençlik Çalýþanlarýnýn Eðitimi için oluþturulan 
Avrupa  Komisyonu'nun  ortak  çalýþmasýyla  yayýnlanmýþtýr. 

Sosyal Katýlým
Proje Yönetimi
Organizasyon Yönetimi
Dil Öðrenme Metodolojisi
Kültürlerarasý Öðrenme
Uluslararasý Gönüllü Hizmeti
Yapým Aþamasýnda....Vatandaþlýk, Gençlik ve Avrupa
Eðitim Esaslarý
Finansman ve Mali Yönetim
Gençlik Çalýþmalarýnda Eðitimin Deðerlendirilmesi
Euromed Ýþbirliði

hakkýndaki  yayýnlarý  veya 
adreslerinden indirebilirsiniz.

adresinden ulaþabileceðiniz, kýrsal gençlik projelerine 
iliþkin kaynaklarý içeren özel bir sayfa oluþturmuþtur.Bu sayfa düzenli olarak güncellenmektedir.

www.training-youth.net   www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/

KIRSAL ÇALIÞMALARA ÝLÝÞKÝN DÝÐER BAÐLANTILAR
SALTO, www.SALTO-YOUTH.net/Rural/ 
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SABINE KLOCKER (Yazar & Eðitmen)

TONY GEUDENS (Yazar & Editör)

http://trainers.SALTO-YOUTH.net/SabineKlocker/

Sabine Avusturya'daki bir dað köyünde doðmuþtur ve 15 yýldan fazla bir 
süredir kýrsal gençlik ve yaygýn eðitim çalýþmalarýna faal olarak 
katýlmaktadýr. Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde çalýþmalara 
imza atmakta ve gönüllü hizmet vermektedir.Avrupa Kýrsal Gençliði genel 
sekreteri ve serbest eðitmen olarak birçok uluslararasý kýrsal gençlik 
faaliyeti düzenlemiþtir. Yerel seviyedeki gençlik katýlýmýnýn ve kýrsal gençler 
için düzenlenen uluslararasý faaliyetlerin kalbinde özel bir yeri bulunmakta 
ve bu faaliyetler esas ilgi alanýný oluþturmaktadýr. Henüz çok genç 
yaþtayken, köyünü daha uluslararasý bir hale getirmek amacýyla kendi 
bölgesindeki kýrsal gençlik için uluslararasý bir komite oluþturmuþtur. 
Avrupa'daki bir çok genç için dünyaya açýlan bir pencere yaratmak adýna 
Avrupa Gençlik Programýnýn imkanlarýndan  faydalanmýþtýr.
s.klocker@gmail.com

http://trainers.SALTO-YOUTH.net/TonyGeudens/

Tony, Belçika'nýn Flanders bölgesindeki SALTO Gençlik Giriþimleri Kaynak 
Merkezi'nin koordinatörüdür. Kendisi de Belçika'daki küçük bir köyden 
geldiðinden kendini SALTO TC Rural giriþimine yakýn hissetti. Yaklaþýk on 
yýl önce kendi köyünde bir gençlik deðiþim programý düzenlediðinde, 
insanlar ona hayranlýkla bakarak 'Nasýl yapabildin?' diye sordular. Yanýt 
ise basitti: "Gözünüzü ve kulaðýnýzý dört açýn (farklý fýrsatlar yakalamak 
adýna) ve þansýnýzý deneyin." Tony, kýrsal ve izole bölgelerdeki gençlik 
çalýþanlarýný kendi baþlarýna bir uluslararasý gençlik projesi yapmak üzere 
harekete geçirmeye çalýþýyor, çünkü bunun týpký kendi için olduðu gibi diðer 
insanlarýn hayatlarýný da deðiþtirebileceðini düþünüyor.

tony@salto-youth.net or Tony@Geudens.com

YAZARLAR HAKKINDA
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YAZI ÝÞLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER

2007 Aralýk ayýnda 
SALTO Gençlik Giriþimleri Kaynak Merkezi tarafýndan basýlmýþtýr.
www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/
(Avrupa Gençlik Programý içinde Ýleri Düzey Öðrenme ve Eðitim Fýrsatlarýný Destekleme 
Programý)
SALTO-Jint, Grétrystraat 26, 1000 Brüksel, Belçika
Tel: +32 (0)2 209 07 20 - Faks: +32 (0)2 209 07 49
inclusion@salto-youth.net

Bu rehber SALTO TC Rural 2007 programýna dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. www.SALTO-
YOUTH.net/TCrural/

Koordinasyon, Yazým & Yayýna hazýrlama: Tony Geudens, tony@salto-youth.net veya 
Tony@Geudens.com
Yazar: Sabine Klocker, s.klocker@gmail.com
Düzeltmeler: Yasmine Estaphanos
Sayfa düzeni: miXst, info@mixst.be
Çizimler: Zomarr, www.zomarr.be
Baský: VCP Graphics, vcpgraphics@pandora.be

www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/ adresli kaynaðýn belirtilmesi ve inclusion@salto-youth.net  
adresine bildirilmesi koþuluyla ticari olmayan kullanýmlar için çoðaltýlabilir. 
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