LİKYALI KÂŞİFLER GENÇLİK GRUBU
EKİP ARKADAŞI ÇAĞRISI

CREACTIVE LYCIAN YOUTH
Likyalı Kâşifler
Likyalı Kâşifler Gençlik Grubu tarafından 22 Nisan – 5 Mayıs 2016 tarihlerinde
Antalya’nın Demre ve Kaş İlçesi’nde gerçekleştirilecek olan

CREACTIVE LYCIAN YOUTH
Gençlik Hareketliliği Projesi için 1 (bir) ekip arkadaşı aramaktayız.

Likyalı Kâşifler Gençlik Grubu
Likyalı Kâşifler Gençlik Grubu doğa, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere insana ve dünyaya ilişkin
her türlü konuda yerel, ulusal, uluslararası projeler gerçekleştirmek ve bu temalardaki projelere
katılmak amacıyla bir araya gelen gençlerin oluşturduğu gönüllülük esasına dayanan bir ekiptir.
Likyalı Kâşifler hayata geçirdiği projeler ve etkinlikler ile çeşitli sorunların çözümüne
katkı sağlamayı hedeflemekle beraber; ekip üyelerimizin de kişisel duyarlıklarının,
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Creactive Lycian Youth Gençlik Hareketliliği Projesi
Proje 22 Nisan – 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Projenin ilk yarısında (Demre) kamp alanlarında çadırlarda, ikinci yarısında (Kaş) ise bir otelde konaklanacaktır.
Creactive Lycian Youth Projesi’nin, hedef kitlesine dâhil gençlerle birlikte,
çözümüne katkı sunmayı gerçekleştirmeyi planladığımız hedeflerimiz şu şekildedir:
1- Spor ve kültürel etkinlikler ile Gençlerin toplumsal hayat ve demokratik hayat arasındaki
doğal/olağan bağları fark edebilmesine ya da daha iyi görebilmesine katkı sağlamak
2- Gençlerin; Avrupa Değerlerine, Vatandaşlığa ve AB Vatandaşlığına ilişkin aidiyet duygusunu arttırmak
ve Avrupa'nın ve toplumlarının geleceğinde katılımcı olma isteğini arttırmak
3- Gençlerin; kendilerine olan güvenlerini arttırmak, yeterliliklerini geliştirmek ve bu sayede gençlerin;
Demokrasi, İnsan Hakları, Avrupa Değerleri, AB Vatandaşlığı ve Aktif Katılım gibi kavramları
kendi kelimeleri ve benlikleri konuşamaya ve gençleri bu kavramları sahiplenmeye teşvik etmek.

Proje Aktiviteleri
Proje aktivitelerimiz; proje amaçlarımıza uygun olarak, yaygın eğitim metodları kullanılanarak ve
hedef kitlemiz dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu süreçte, başvuru öncesinde proje ortaklarımız ile birlikte
hareket edilmiştir. Aktivitelerimizin önemli çoğunluğunun genel çerçevesi belirlenmiş olmakla birlikte
projemizde Board of Directors (Yönetim Kurulu) dediğimiz bir kurgu uygulanacaktır.
Board of Directors (BoD) kurgusu, proje öncesinde iletişim halinde olan ve Proje Nihai Raporu
kabul edilene kadar bu iletişimi sürdürecek, farklı ortaklardan 8-10 katılımcı tarafından oluşturulmaktadır.
BoD, aktivitelerin koşullara ve katılımcı profiline göre değiştirilmesi ve güncellenmesi sorumlu olup
tüm katılımcılara önerilerde ve eleştirilerde bulunabilecek fırsatları sunmakla da sorumludur.
Temel aktivitelerin gerçekleştirilmesinden ve değerlendirilmesinden BoD’den en az 1 üye sorumlu olacak olup
en az 2 katılımcımız BoD üyesine yardımcı olarak karar alma ve uygulama süreçlerine dâhil edilecektir. Özetle,
aktivitelerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesinde BoD, öncelikle sorumlu olmakla birlikte tek sorumlu değildir..
Projemizin sonunda gerçekleştirilecek Vote of Confidence (Güvenoyu) oturumu ile katılımcılar, kendilerinin de
dâhil olduğu süreçleri dikkate alarak BoD’nin, kendilerinin ve projemizin başarısını oylayarak değerlendirecektir.
Aktivitelerin tasarlanması ve kararlaştırılmasında proje öncesi işbirliği ve proje aktiviteleri sonrasına
uzanan ölçme-değerlendirme faaliyetleri bulunmaktadır. Bu planlamamızda temel olan gençlerin yaygın
eğitim metodları ile karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerine aktif katılımını sağlamaktır. Örneğin;
Board of Directors üyeleri tarafından şu anda hazırlanmakta olan Proje Anketimiz bulunmaktadır. Anketimiz;
İnsan Hakları, Vatandaşlık, AB Vatandaşlığı, Aktif Katılım ve diğer yakın kavramlar ile ilgilidir.
Anketimiz Şubat ayı itibariyle tamamlanarak, katılımını teyit eden katılımcılara uygulanacaktır. Proje
aktiviteleri sırasında, katılımcılarımız tarafından eleştirilerek güncellenecek olan Anket, yüz yüze görüşerek
yereldeki gençlere ve internette erişime sunulmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki gençlere uygulanacaktır.
Elde edilen veri ve sonuçlar Haziran ayında Likyalı Kâşifler’ in internet sitesinde açıklanacaktır.
Projemizin ilk 4 günü bir kamp alanında çadırlarda konaklanacak, proje aktivitelerimiz de açık alanda
gerçekleştirilecektir. Sonraki 3 günde 4-5 ayrı ekip halinde günlük 18-24km arası trekking parkurları yürünecektir.
Geceleri birlikte kamp yaparak konaklayacak ekipler arasında 1-2 saatlik mesafeler korunacak olup tüm ekiplerin
gün içinde birlikte kararlaştırması ve neticelendirmesi gereken somut sorumlulukları olacaktır.
Proje amaçlarına uygun olarak, bu sorumluluklar ile katılımcılarımız projemizin sonraki aktivitelerinde
değişiklikler yapabilme yetkisine sahip olacaklardır. Ayrıca ekipler halinde yapılacak trekking aktivitelerinin
sargın eğitim teknikleri ile öğrenmeye önemli örnek teşkil edeceğini ve katılımcıların takım dinamiklerini
doğal yollar ile geliştirerek projemizin başarısını önemli ölçüde etkileyeceğini düşünmekteyiz.
Projemizde ayrıca; isim oyunları, kültür geceleri, takım çalışmaları, sabah sporu, Likya Medeniyeti ve Likya
Yolu sunum ve grup çalışmaları, münazara, drama, Youthpass ve Euro CV oturumu, değerlendirme oturumları
ve önerilecek birçok aktivite yaygın eğitim teknikleriyle ve aktif katılımı hedefleyerek gerçekleştirilecektir.

* * *
Yukarıda belirtilen hususların ciddiyeti ve profesyonelliği, aradığımız ekip arkadaşının bu konularda
engin tecrübe sahibi veya çok bilgili olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Beklentimiz, yansıtmaya
çalıştığımız bu zihniyeti benimseyerek kültürlerarası bir öğrenme ortamında bizler ile birlikte çalışabilecek ve
samimi bir çaba gösterebilecek hevesli arkadaşların başvuruda bulunmasıdır.

Ortaklar ve Katılımcılar
Projede toplam 6 ortak ve 31 katılımcı yer alacaktır. Projede yer alan ortak ülkeler;
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Slovakya ve ev sahibi ülke Türkiye’dir.
Her ekip 1 lider ve yaşları 19-29 yaş arası değişen 4 katılımcı ile yer alacaktır.
Her ortağın en az 1 adet çadırı ve her katılımcının uyku tulumu, mat gibi
temel kamp malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Proje Masrafları (Konaklama, Yemek, Seyahat)
Katılımcının proje sırasındaki tüm konaklama, yemek (kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) ve
projeye ilişkin temel masrafları Erasmus+ Programı kapsamında temin edilen hibe ile karşılanacaktır.
Seyahat masrafları, ayrılan ekip üyemize verilen hibe miktarı kadardır.
Ancak Likyalı Kâşifler, kendi arasında (özellikle seyahat masraflarından) oluşturduğu bağış fonu ve
katılımcıların katkıları ile yurt dışından bir Gençlik Eğitmeni’ni projeye dahil etmeyi planlamaktadır.
( Gençlik Eğitmeni arkadaşımız, ulaşım masraflarını kendisi karşılayacak, proje süresince konaklama ve yemek masrafları
desteklerimiz ile karşılanacaktır. Eğitmen arkadaşımız, projemize dahil olduğu için herhangi bir ücret de talep etmemektedir.)

Bu sebeple, seçilecek katılımcının Likyalı Kâşifler Türk Ekip Bağış Sözleşmesi’ni kabul etmesi gerekmektedir.
Her koşulda, seçilecek katılımcının verilen hibe ile ulaşım masraflarının karşılanacağını belirtmek isteriz.
Detaylar, seçilen katılımcı/-lar ile paylaşılacakltır.

Adaylarda Aradığımız Özellikler


19-29 yaşları arasında,



21 Nisan – 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında projeye, her gün ve tam zamanlı olarak katılım sağlayabilecek,
(Türk ekip proje yerine proje tarihinden 1 gün önce 21 Nisan’da gidecektir.)



Yaygın Eğitim Teknikleri hakkında bilgi sahibi veya ilgili,



Orta düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, yazma ve konuşma 10 üzerinden en az 6),



Microsoft Office Programlarında orta seviyede yeterliliği olan,



Belirtilen amaçlar ve aktiviteler ile ilgili,



18-25 km arasındaki trekking parkurlarını yürüyebilecek sağlık koşullarına sahip ,



Projeye 1 adet çadır, 1 uyku tulumu 1 mat, 1 sırt çantası (minimum 50-60 lt.) ve uygun nitelikte yürüyüş
ayakkabısı ile katılım gösterebilecek,



Seçim sürecinde talep edilebilecek kısa süreli sorumlulukları yerine getirebilecek,



Ekip arkadaşı olmanın, proje öncesi hazırlıkları ve işbirliği ile başlayan ve Nihai Raporun kabul edilmesine
kadar devam eden bütün ve uzun bir süreç olduğunu kabul eden ve bu gereklere uygun davranabilecek,



Proje öncesinde aşağıdakiler arasından verilmesi muhtemel sorumlulukları yerine getirebilecek,


Dosyaların hazırlanması,



Sponsorluk görüşmelerine katılım,



Sosyal medya hesaplarıyla ilgilenilmesi,



Yurt dışı ortaklar ile iletişim,



Proje toplantılarına katılım,



Nihai rapor yazılmasına katkı vb.

Projeye ilişkin olarak profesyonel bir anlayış sergilemek ve daha kaliteli bir proje gerçekleştirebilmek adına
ekibimize arkadaş çevremizden birilerini dahil etmek yerine ilana çıkarak en uygun adayı
projemize dahil etme yolunu seçtik. Bu nedenle, katılımcı adaylarında da benzer bir bakış açısı,
projeye ve hazırlıklara aktif katılım, takım çalışmasına yatkınlık ve sorumluluk sahibi olmak
gibi özelliklere dikkat ettiğimizi belirtmek isteriz.
Eğer projemiz ile ilgili iseniz ve ekibimizde yer almak istiyorsanız lütfen linkteki Başvuru Formu doldurunuz:

Creactive Lycian Youth Başvuru Formu
Başvuru Formu adayların bilgi ve becerilerini ölçme amacıyla değil proje katılımı konusundaki istek ve
samimiyetini anlayabilmemize yöneliktir. Örneğin, daha önce gençlik alanında hiçbir çalışma yapmamış ve
orta düzeyde İngilizce bilen bir adayı da projemize kabul edebiliriz. Bu yüzden yanıtlarınızı açık ve net bir şekilde
vermenizi rica ederiz. Başvuru Formunun kendinizi ifade edebilmeniz bakımından yeterli olmadığını
düşünüyorsanız formu doldurduktan sonra applicant@lycianpathfinders.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Sonuçlar web sitemizde (www.lycianpathfinders.org) ve facebook grubumuzda açıklanacaktır.

Son başvuru tarihi

: 31 Ocak 2016 Pazar

Katılımcının Seçilmesi : 3 Şubat 2016 Çarşamba (1 asil aday ve 4 yedek aday seçimi gerçekleştirilecektir.)

İLETİŞİM:
Likyalı Kâşifler
info@lycianpathfinders.org
www.lycianpathfinders.org
https://www.facebook.com/the.lycian.pathfinders

