Project Adı: Non-Stop Volunteering 3
Coordinating and Sending Organization: TASEV Training Culture and Youth Association
Receiving Organization: Un Pas de Côté (PIC no: 935035769d) http://unpasdecote.asso.fr
Place: Saint Lézin
Duration: 365 days
Service dates: 1st of June 2017 – 30th of May 2018

Gönüllülerin dernekte olan çalışmaları ve çalışanları yakından tanıması için ilk etapta derneğin tüm
aktivitelerine katılmalarını öneriyoruz. Bu süreçte gönüllülerin parçası olabileceği aktiviteler ve
buradaki rolleri aşağıda yer almaktadır.
Derneğin kültür-sanat aktivitelerinin ve uluslararası projelerinin takibini yapmak, her
aşamasında aktif rol olmak (duyuru ve iletişim, seyircilerin karşılanması, sahne hazırlama, gösteri
oncesi tum isleyişe destek olma, gönüllülerle ve kasabanın yönetim mecrasıyla iletişim, gençlik
kamplarına katilim, aktiviteler organize etme grup çalışması ve burada yaşayanlarla projeler arası
bağ kurma). Bu çalışmaların yanında dernekte çalışan eğitmenlerin atölyelerine katılmak kuruma
olan adaptasyon surecini hızlandıracaktır.
Türkiye’den gelen EVS gönüllüsü ile birlikte kültürel-sosyolojik bir proje organize etme.
Gönüllünün kendi yetenekleri doğrultusunda kurumun vizyonu ile paralel olacak ve derneğin
aktivitelerini zenginleştirecek kendi projesini geliştirmesi

Blog üzerinden kendi EVS tecrübelerini düzenle olarak yazması
Başlıca Aktiviteler
Uluslararası Projeler
Uluslararası kısa dönem gençlik kapları ( 2 hafta) Uluslararası
kültür-değişim projeleri
Avrupa Gönüllülük Hizmeti
Fransızca Tiyatro Atölyesi
Haftalık Atölyeler
Müzik atölyeleri
* Çocuklar için müzik atölyeleri
*Yetişkinler için müzik atölyeleri
Sirk Atölyeleri
*Çocuklar için sirk Atölyeleri
*Yetişkinler için sirk atölyeleri
*Engelliler için sirk atölyeleri
Stajlar (kısa donem)
* Sirk, müzik, dans, yazım, şan atölyeleri
Yaz Dönemi Çocuk Aktiviteleri
*tatilde boş zamanı verimli ve üretken değerlendirme atölyeleri
Yaz kampları
Çocuk kampları

Diğer Çalışmalar
Yıl içerisinde Unpasdecoté’nin günlük organizasyonları
*tiyatro ve sirk gösterileri
*çocuk oyunları
*civardaki diğer tiyatro, sirk ve müzik topluluklarına destek
Gönüllü Profili
Şehirden uzak, kırsal yaşama hazır
Meraklı-aktif
Farklı eğitim-öğretim yöntemlerine meraklı
Çocuklar, gençler ve engellilerle çalışmaya istekli
İnisiyatif alabilen, otonom, ekip içinde çalışabilen
Sanatla uğrasan (sirk sanatlarıyla ilgilenenler önceliklendirilecektir.)
Gönüllülük deneyimi olan
Uğraştığı sanatı paylaşmaya ve geliştirmeye hevesli
En az temel seviyede Fransızca dil bilgisi (opsiyonel)
Yaşam Alanı Tanımı ( Saint Lezin ve Chemille)
Unpasdecote derneği Saint-Lezin adında ortalama 800 kişinin yasadığı bir köyde bulunuyor. Ancak
gönüllüler Chemille’de (Saint-Lezin’a 6 km uzaklıkta bir şehir) konaklayacaklar. Burada sakin bir
yaşam var. Gidebilecek ve müzik dinlenilebilecek bir kafe ne yazık ki yok (ancak film severler için
Chemille’de bir sinema ve mediateque yani kitap ve film bulabileceğiniz bir kütüphane var) Şehrin
temel dinamiği buradaki kültür merkezleri, aktiviteler daha çok bu merkezler öncülüğünde oluyor.
Ancak açıkça belirtmek gerekir ki şehir merkezinin hareketliliğini burada bulmak oldukça güç.
Ancak yaz dönemine geldiğimizde durum tamamen değişmektedir. Yazın oldukça hareketli olan bu
bölge adeta bir gösteri alanına dönmektedir. Yaz boyu olan sirk çadırı ve etrafında olan projelerle
sanat dolu bir yaz geçirmek mümkün. Ancak kış döneminde kış uykusuna yatan bir bölge olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte küçük bir yer olmasının avantajı olarak kısa zamanda
herkesle tanışmış olacağınız için sürekli size lojistik desteği sağlayacak birilerini bulabilirsiniz.

