
 
 
 
 
 
 

YOUTH EXCHANGE - SWITZERLAND  
COVID-19 WHAT NOW?  

PROJE BİLGİLERİ ve KATILIM KOŞULLARI 

 
 

PROJE BİLGİLERİ 
ÜLKE    : İSVİÇRE      
EV SAHİBİ KURULUŞ : SCI-CH 

TARİH  : 12.12 – 19.12.2021 

KONU BAŞLIĞI : COVID-19 WHAT NOW? 

TÜR  : 18+ Gençlik Değişimi 

PROJE YERİ : St. George ( En yakın şehir : Cenevre)  

SON BAŞVURU TARİHİ : 21.11.2021 Pazar 23.59 

BAŞVURU ADRESI : projeler@gonulluhizmetlerdernegi.org 

YAŞ GRUBU : 18 - 26 

KATILIMCI SAYISI : 6 ülkeden toplam 30 katılımcı / GHD’den 1 grup lideri + 4 katılımcı 

toplam 5 kişi 
KONAKLAMA : Konaklama ve yemekler proje kapsamında ücretsiz olarak sunulacaktır.  

 

Projenin özgün duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 

GİDERLER  
Yol, pasaport ve vize giderleri katılımcılara aittir. Yolculuk giderlerinin (uçak bileti ve vize) en 
çok 400 İsviçre Frankı karşılığı, projenin bitimini izleyen final raporunun yazılması ve rapor ile 
yapılan harcamaların İsviçre Ulusal Ajansı tarafından onaylanması durumunda, en erken 
projenin bitiminden 6 ay sonra, bilet, biniş kartı, vize ücreti makbuzu gibi tüm yolculuk 
belgelerinin eksiksiz olarak ev sahibi kuruluşa zamanında iletilmesi koşuluyla geri 
ödenecektir. Yolculuk giderlerinin geri ödenmesi için katılımcıların bilet faturası, uçağa biniş 
kartı, vize makbuzu gibi kanıt belgelerini belirtilen sürede projenin ev sahibi kuruluşuna 
iletmeleri gerekmektedir. Ev sahibi kuruluşun istediği belgelerin zamanında ve eksiksiz 
iletilmemesi gibi katılımcıdan kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle yol giderlerinin geri 
ödenmemesinin sorumluğu tümüyle katılımcıya aittir. Böyle bir durumda GHD sorumlu 
tutulamaz.  
 
Bu proje için yol giderlerinin geri ödenebileceği en erken tarih :19 Haziran 2022’dir. 

 
 
 
 
 
 

mailto:projeler@gonulluhizmetlerdernegi.org
https://gonulluhizmetlerdernegi.org/genclikdegisimleri/katilimci-aranan-projeler/


 
KATILIMCI BELİRLEME KOŞULLARI 

  
Başvuranlar arasından seçilecek katılımcılar, aranan koşullara en uygun olanlar ve bu 
koşulları taşıdığını gerektiğinde kanıtlayabilecek, belgeleyebilecek olanlardır. Ancak aynı 
koşullara sahip başvuru sahipleri arasında seçim yapılırken son karar hakkı GHD’nindir. 
GHD olarak, dernek üyelerine ve bağışçılarına, daha önce GHD’nin başka etkinliklerine 
katılmış ya da GHD etkinliklerinde gönüllü olarak görev almış olanlara, projelerin sonrasında 
öğrendikleri ile dernek çalışmalarına katkıda bulunabilecek katılımcılar ile olanakları kısıtlı 
gençlere öncelik vermekteyiz. Ancak başvurular, bu ölçütlerin dışında olduğu halde projenin 
konusu ilgi alanına giren ve belirtilen yaş grubunda olan herkese açıktır.  
 
ÖNEMLİ NOT : Projenin başlangıç tarihi çok yakın olduğundan vize sorunu yaşamamak için 
yukarıdaki koşullara uyan yeşil pasaportlular ya da proje tarihlerinde geçerli bir Schengen 
vizesi olanlar bu proje için tercih edilecektir. Normal pasaportlu olup vizesi olmayanların 
seçilmesi durumunda vize işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle projeye gidilememesinden 
GHD sorumlu tutulamaz.  
 
Projelerin gereği olarak, bir ön eğitim ya da çalışma istenmesi durumunda seçilen tüm 
katılımcılar bu eğitime katılmak ya da istenen çalışmayı yapmak zorundadırlar. Eğitime 
katılmayanlar ya da istenen çalışmayı yapmayanların başvuruları GHD tarafından iptal 
edilecek ve yerine yedeklerden bir katılımcı yollanacaktır. Böyle bir durumda katılımcının 
yapmış ya da ödemiş olduğu giderler geri ödenmez.  
 
Katılımcı tarafından doldurulan başvuru belgesi yalnızca GHD’nin 
projeler@gonulluhizmetlerdernegi.org e-mail adresine en geç 21 Kasım 2021 Pazar Saat: 
23.59’a kadar yollanmalıdır. Seçim sonuçları bu tarihten en geç 2 gün sonra yalnızca 
seçilenlere bildirilecektir. 23 Kasım 2021 tarihine kadar e-postanıza olumlu bir yanıt 
gelmemişse bu proje için başka katılımcılar daha uygun bulunmuş demektir. Ayrıca başvuru 
süresinin dolmasından önce yeterli sayıda koşullara uygun katılımcılar bulunması 
durumunda GHD kayıtları kapatıp çağrıyı sonlandırabilir.  
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