
Get Assured – We Manage the Risks!   

     

Engelli ve Kronik Hastalığı Olan Gençler İçin 

 Uluslararası Hareketlilik Projelerinde Risk Yönetimi ve Kriz Müdahalesi Amaçlı 

 Stratejik Ortaklık 

Amaç ve Tanımlar 

 

A | AMAÇ  

 

Bu stratejik ortaklığın amacı uluslararası hareketlilik projelerinde engelli ve kronik rahatsızlıkları olan 

gençler için güvenli ortamlar yaratmak, bu sayede belirtilen hedef grupların uluslararası hareketlilik 

programlarına erişim engellerini azaltmaktır. 

 

B | TANIMLAR 

B-1 | Risk Yönetimi 

Risk yönetimi , potansiyel risklerin önceden belirlenmesini, analiz edilmesini ve riski azaltmak için 

koruyucu tedbirlerin alınmasını ifade eder. Odaklandığımız riskler katılımcılarımızın refahı, sağlığı ve 

hatta can güvenliği ile ilgili risklerdir. 

 

Risk yönetimi aşağıdaki adımları içerir: 

-genel risk analizi 

-ilgili kuruluşların risk tutumu ve kriterleri 

-katılımcı bireyler için risk değerlendirmesi 

-özel ihtiyaç desteği sağlanması (spesifik riski herkes için genel bir risk düzeyine indirgemek için) 

-bilgi, iletişim ve yönlendirici ilkeler (hem katılımcılar hem de partner organizasyonlar için) 

- ortaklaşa kriz müdahale planı 
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B-2 | Kriz Müdahalesi 

Risk yönetimi, bireylerin karşılaşabileceği riskleri önlemeyi ve en düşük seviyeye indirmeyi amaçlasa 

da hiçbir şeyin kötü gitmeyeceğini garanti edemez. Şayet bu riskler uluslararası değişim 

programlarındaki katılımcılar adına önemli bir tehlike arz edip zarar veriyorsa, meydana gelmiş 

olabilecek tehlike veya zararı durdurmak ya da azaltmak için bir stratejiye, kapasiteye ve krize 

müdahale araçlarına ihtiyacımız vardır. Gönderici ve ev sahibi kuruluşlar arasındaki bir anlaşmaya 

(ortaklaşa kriz müdahale planı) dayalı olarak, uluslararası hareketlilik projesinden önce yapacağımız 

bir strateji planı, kapasite oluşturulması ve araçları nasıl kullanacağımızın belirlenmesi bu müdahaleyi 

daha başarılı kılacaktır. 

 

B-3 | Uluslararası Hareketlilik Projeleri 

Bu stratejik ortaklık kapsamında oluşturulacak kılavuz ve araçlar, engelli ve kronik hastalığı olan 

gençlerin kişisel (bireysel veya grup) tatil amaçlı yurtdışına çıktığı durımlarda değil; gençlik 

değişimleri, çalışma kampları, stajlar, gönüllülük hizmetleri, çocuk bakıcılığı (au pair) gibi bir yaygın 

öğrenim faaliyeti nedeniyle yurtdışında bulundukları durumlarda geçerlidir. Bu uluslararası 

hareketlilik projeleri genellikle bir veya daha fazla gönderici kuruluş ve bir ev sahibi kuruluş 

tarafından planlanır ve uygulanır. 

 

B-4 | Gençler 

Erasmus+ program kapsamında bir stratejik ortaklık olarak, öncelikle 18-30 yaş arası genç yetişkinler 

için uluslararası hareketlilik projelerine odaklanıyoruz. Daha küçüklerin (13-17 yaş) dahil edilebileceği 

durumlarda (örn. Gençlik değişimleri), ebeveynlerini de tüm iletişim ve planlamaya dahil etme 

konusunda duyarlıyız. 

 

B-5 | Engellilik ve Kronik Rahatsızlıklar 

Uluslararası bağlamda bireyleri veya grupları gönderen ya da ağırlayan tüm kuruluşlar risk yönetimi 

ve kriz müdahalesi araçlarına ihtiyaç duyar. Bu stratejik ortaklıkta, engelli ve kronik rahatsızlıkları olan 

gençleri gönderirken veya ağırlarken ortaya çıkabilecek spesifik(daha büyük) ihtiyaçlara ve risklere 

odaklanıyoruz.   
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Bu rahatsızlıklara örneğin; 

-Duyusal ve motor bozukluklar 

-Bilişsel ve ruhsal bozukluklar 

-Hemofili, diyabet, epilepsi, behçet hastalığı, crohn hastalığı gibi kronik hastalıklar 


