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Beş aylık bir çıraklık programı için otuz (30) aday için
Açık çağrı
Belediye seviyesinde Çıraklık Programı

Arka plan
Gençlerin karar alma süreçlerine kamusal katılımı, Kosova gençliğinin
güçlendirilmesini ve kamusal katılımı düzenleyen kapsamlı bir normatif ve politika
çerçevesi aracılığıyla garanti ve teşvik edilmektedir. Bu çerçeve, “Gençlerin
Güçlendirilmesi ve Katılımı Kanunu”; dört İdari Talimat; ve 2019-2023 dönemi için
öncelikleri ve hedefleri belirleyen “Gençlik Stratejisi”-ni içerir.
Gençlerin ya doğrudan ya da Kosova Gençlik Konseyi, Yerel Gençlik Eylem
Konseyleri (YGEK'ler), Kosova Öğrenci Konseyi ve diğer sivil toplum örgütleri gibi
mevcut temsil organları aracılığıyla karar verme ve politika oluşturmaya katkıda
bulunma hakları ve fırsatları vardır.
Yinede, gençlik iki nedenden dolayı çoğu zaman haklarını kullanamaz ve karar
alma süreçlerine tam olarak katkıda bulunamaz: bir taraftan gençlik farkındalık,
yetenek, bilgi, teknik beceriler ve gerekli deneyimden yoksun olabilirler; diğer taraftan,
kamu kurumlarının gençleri karar alma ve politika oluşturma süreçlerine dahil etme
konusunda sunduğu fırsatlar sınırlıdır. Sonuç olarak, gençlerin katılım haklarını
kullanma şevkleri kırılıyor ve/veya bu haklarini kullanmaktan dışlanıyor ve yavaş yavaş
karar alma alanından tecrit ediliyorlar.
AGİT, yaparak öğrenme ilkesine dayalı uygulamalı katılımcı bir yaklaşımla ve
onları yeterli aktarılabilir beceri ve bilgiyle donatarak gençlerin karar verme ve politika
oluşturma süreçlerine katılımını teşvik eder.
Bu yıl AGİT, yerel yönetim kurumlarıyla yakın işbirliği içinde, 20 ile 24 yaşları
arasında 30 genç için beş aylık bir çıraklık programının düzenlenmesini
destekleyecek. Program, genç kadın ve erkekleri yerel yönetim kurumlarına
yakınlaştırmayı ve onları doğrudan yerel karar ve politika oluşturma süreçlerine dahil
etmeyi amaçlıyor.
Başvuru sahiplerinin profillerine ve ilgi alanlarına dayalı olarak ve ortak
kurumların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, seçilen çıraklar Kosova
belediyelerinin çeşitli ofislerine/bölümlerine/müdürlüklerine yerleştirilecektir. Çıraklık
dönemi boyunca çalışmalarını yönlendirmek ve izlemek için ortak kurumlar deneyimli
kamu görevlilerini denetçi olarak atamaya davet edilir. Çıraklık süresince, katılımcılar,
gençlerin karar verme ve politika oluşturma süreçlerine katılımını artırmak için mevcut
zorlukları keşfetmek ve pratik öneriler oluşturmak için ortak bir araştırma görevi
üzerinde yakın işbirliği yapacaklardır.
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Çıraklık programından önce, AGİT ve yerel yönetim kurumları tarafından
ortaklaşa düzenlenen bir iş yeri intibak eğitimi verilecektir, ve orda: (i) programın
kapsamı ve hedefleri, ve (ii) çıraklara yerel halkın katılımı ve karar alma mekanizmaları
sunulacaktır.
Ayrıca, gençlerin katılımıyla ilgili konularda tartışmaları kolaylaştırmak için Eylül
2022'de bir program ortası eğitimi düzenlenecektir.
Çıraklık programı Kasım 2022'de AGİT ve yerel yönetim kurumları tarafından
ortaklaşa düzenlenen ve çırakların deneyimlerini ve ortak araştırma görevlerinin kilit
bulgularını sunacakları bir kapanış konferansı ile sona erecektir.
Hedef
AGİT, otuz (30) genç kadın ve erkeğin, yerel yönetim kurumlarında beş aylık bir
çıraklık programı aracılığıyla karar verme ve politika oluşturma konusunda ilgili
mesleki deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Görevler
İşin
türüne
ve
çırakların
yerleştirileceği
yerel
yönetim
müdürlüklerine/dairelerine/bölümlerine bağlı olarak, mevki sahiplerine mevcut
görevlerinin yanı sıra aşağıdaki görevler verilebilir:
● Müdürlüklere/dairelere/bölümlere bu konularda yardım etme:
● politika tekliflerine ilişkin görüşler ve geri bildirimler de dahil olmak üzere
danışmanlık rollerini yerine getirme;
● iç ve dış raporlar hazırlanma;
● iç planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerini yürütme;
● proje ve girişimleri uygulanma;
● masa başı araştırma ve analizleri gerçekleştirme.
● Süpervizörleri/program koordinatörleri ile düzenli iletişim için bir program geliştirme;
● Süpervizör/program koordinatörü tarafından verilen diğer görevleri gerçekleştirme;
● Ortak araştırma görevine katkıda bulunma;
● (i) göreve başlama eğitimi; (ii) program ortası eğitimi; ve (iii) nihai konferansa katılma.
Gerçekleştirilebilecek şeyler
● Görevlerin, sorumlulukların ve çıktıların ayrıntılı bir taslağını içeren çalışma
planı (atanan süpervizör/program koordinatörü ile koordineli olarak hazırlanır);
● Politika ve karar alma süreçlerine katılım da dahil olmak üzere mesleki
deneyimi sunan nihai rapor;
● Çıraklık programına ilişkin nihai anket;
● Ortak araştırma görevine katkı.
Performans göstergeleri1
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İşbirliği yapan her kurumun yerel süpervizörü, AGİT tarafından sağlanan bir şablona dayalı olarak her çırak için
kapsamlı bir değerlendirme hazırlayacaktır.
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● Çırak, kararlaştırılan çalışma planına göre yarı zamanlı çalışma programına
uyar;
o Çırak, (i) göreve başlama eğitimi; (ii) program ortası eğitimi; ve (iii) nihai
konferansa katılır;
● Çırak, istenen gerçekleştirilebilecek şeyleri yerine getirir (örneğin, çalışma
planı, nihai rapor, nihai anket ve ortak araştırma görevine katkı);
● Çırak, yerel düzeyde katılımcı ve karar verme süreçleri hakkında artan bir bilgi
birikimi sergiler.
Yer
Seçilen adaylar, seçilen yerel yönetim kurumlarının binalarına yerleştirilecektir.
Süre
Çıraklık programı beş ay sürecektir (Haziran-Ekim 2022).
Seçilen adaylar, günde dört saatten az olmamak üzere ayda en az 14 iş günü görev
yerlerinde işbaşı yapmak zorunda olacaklardır2.
Gerekli nitelikler
●
●

Başvuru tarihinde 20 ile 24 yaş arasında olma;

İlgili bir konuda (örneğin hukuk, mühendislik, şehircilik, siyasi bilimler, kamu
yönetimi, eğitim, ekonomi, turizm, mimari, sosyal refah, jeodezi, tarım, teknoloji
ve BİT, vb.) bir üniversite dersine öğrenci olarak kayıtlı olma;

● İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip; Arnavutça, Sırpça veya her
iki dilde mükemmel sözlü ve yazılı hakimiyete sahip olma;
● Kelime işlemci ve e-posta dahil olmak üzere Windows uygulamalarını
çalıştırabilme;
● Toplumsal cinsiyet bilinci ve duyarlılığı ve ekip üyesi olarak çalışmaya isteklilik
gösterme.
İstenilen nitelikler
● Yerel düzeyde halkın katılımı ve karar alma mekanizmaları hakkında temel
bilgilere sahip olma;
● Gençlik yapılarına (örneğin, Yerel Gençlik Eylem Konseyleri, Gençlik
Merkezileri, vb.) ve/veya gençlik sektöründe aktif olarak yer alan sivil toplum
kuruluşlarında mevcut olarak veya geçmişte üye olma;
● İlgili girişimlerde/projelerde gönüllü ve/veya gençlik çalışanı olarak katkıda
bulunmuş olma.
Not: AGİT çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kararlıdır ve kadın adayları çıraklık
programına başvurmaya teşvik eder. 2022 çıraklık programı sırasında, belirli engelleri
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Bu, her bir yerel yönetim kurumundaki süpervizörlerin/program koordinatörlerinin daha sonra yapacakları
düzenlemelere tabi tutulacaktır.
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olan, çoğunluk olmayan topluluklara mensup ve kırsal alanlardan gelen adaylara da
öncelik verilecektir.
Önerilen yevmiye
● Seçilen her adaya ulaşım ve geçim masraflarını karşılamak için kişi başına/aylık
70 € toplu ödeme yapılacaktır. Tutar, imzalı yoklama belgelerinin teslim
edilmesi üzerine aylık olarak geri ödenecektir.
● AGİT, çalışma saatlerinde işyerinde meydana gelebilecek olası olayları
kapsayan bireysel sigorta poliçesinin maliyetini karşılayacaktır. Sigorta bedeli,
imzalanan sigorta sözleşmesinin ve ödeme makbuzunun teslim edilmesinden
sonra ilk aylık ödeme içinde geri ödenecektir.
Not: AGİT, çırakların yaptığı diğer masrafları karşılamayacaktır.
İşe Alım Şekli:
İlgilenen adayların bunları göndermeleri rica olunur:
-

Özgeçmiş (gerekli ve istenen niteliklerle ilgili bilgileri içeren, en fazla 1 sayfa,
ve İngilizce);
Motivasyon mektubu (katılımla ilgili ilgiyi, beklentileri ve programa bireysel
katkıları açıklayan, en fazla 1 sayfa, ve İngilizce).

Her iki belge de: OMIKApprenticeship2022@osce.org adresine, en geç 17 Nisan 2022
tarihinde gönderilmelidir.
E-postanın içinde, başvuru sahipleri tercih ettikleri görev istasyonlarını belirtmelidir.
AGİT, başvuru sahiplerinin tercihlerini yerel kurumlar tarafından formüle edilen
ihtiyaçlarla eşleştirmek için çaba gösterecektir.
Minimum gereksinimleri karşılayan adaylar çevrimiçi bir teste davet edilecektir.
Gerek duyulursa, AGİT adayları tamamlayıcı bir görüşme için davet edebilir.
Seçim süreci, AGİT tarafından yerel ortak kurumlarla yakın işbirliği içinde
gerçekleştirilecektir.
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