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Önsöz

Bu e-kitap, mültecilerin entegrasyonu konusunda ulusal düzeyde iyi uygulama üzerine yapılan
araştırmanın çıktısıdır. LWRMI ortakları, birkaç iyi uygulamayı araştırdıktan sonra, e-Kitaba eklenecek ve her dile tercüme edilecek ülke için en iyi 5’i değerlendirdiler. Bu son e-Kitap tüm dillerde
proje web sitesinde yayınlanır ve ortak başına 200 kişiye dağıtılır.
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İyi uygulamalar - Bulgaristan
Mülteci Projesi

http://refugeeproject.eu/en
Açıklama, amaçlar ve hedefler
Birisi Bulgaristan’a iltica başvurusunda bulunduğunda ne olur?
Birisi Bulgaristan’a girdiğinde iltica başvurusunda bulunmak istiyorsa (ve buna uygunsa), Devlet
Mülteciler Dairesine bir talepte bulunmalıdır. Talebin kaydedilmesinin ardından, sığınmacı, Bulgaristan’daki altı kabul merkezinden birine yerleştirilir veya gerekli mali kaynaklara sahiplerse, kalacak
yer kiralayabilir ve harici bir adreste yaşayabilir. Devlet Mülteciler Dairesi, sığınmacıyı mülteci olarak
tanıyıp tanımayacağına birkaç görüşme ve bir soruşturma sonrasında karar verir. Devlet Mülteciler
Dairesi’nin web sitesinde prosedürler ve güncel istatistikler hakkında daha fazla bilgi.
Mülteci Projesi nasıl yardımcı olur?
Mülteci Projesi, Sofya’daki kabul merkezlerinde (gayri resmi olarak mülteci kampları da denir)
sığınmacılar ve mülteciler için çok çeşitli dersler ve etkinlikler düzenlemek üzere gönüllüleri bir araya
getiriyor. Bu kamplarda yaşadıkları dönem, birçok mülteci ailenin kendilerini savunmasız hissettiği
bir dönemdir; Yetişkinlere ve çocuklara dil becerilerini öğreterek ve onlara yeni deneyimler ve olumlu
etkileşimler vererek yeni çevrelerine entegre olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Proje genişlemeye devam ediyor. Gönüllüler artık sadece Bulgarca ve İngilizce dersleri değil, aynı
zamanda haftalık olarak sanat atölyeleri, müzik etkinlikleri, spor ve oyun oturumları, bilişim dersleri
ve hatta aşçılık atölyeleri de veriyor. Şu anda Sofya’daki üç mülteci kampında da faaliyetlerimiz var Ovcha Kupel, Voenna Rampa ve Vrazhdebna.
Sığınmacılar ve mülteciler, Bulgar halkıyla artan etkileşim, dil becerilerini geliştirme fırsatları ve
merkezlerde kaldıkları süre boyunca çok çeşitli faaliyetlere katılma seçeneğine sahip olarak projeden
yararlanmaktadır.
Gönüllüler, Bulgaristan’a gelen mültecilerin deneyimlerini ilk elden duyma ve eğitim sistemine adap-
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tasyonlarında ve Bulgaristan’daki sosyal entegrasyonlarında aktif rol alma fırsatına sahipler. Kültürlerarası iletişim deneyimi, farklı kültürler hakkında bilgi, her yaştan insanla çalışma deneyimi ve
atölyelere liderlik etme ve katılma deneyimi kazanırlar.
İyi uygulamanın sonuçları
Yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde elde edilen sonuçlar. 2011 yılından bu yana projeye
200’ün üzerinde gönüllü katıldı.
EN İYİ UYGULAMANIN DESTEKLEYİCİSİ
CVS Bulgaria ve Caritas Sofia arasında ortak bir girişim
CVS - Bulgaristan, 1998 yılından beri uluslararası gönüllü değişimleri üzerinde çalışmaktadır ve
uluslararası organizasyon Service Civil International’ın bir şubesidir. CVS - Bulgaristan’ın hedefleri:
- Gönüllü girişimler düzenleyerek gönüllü çalışma fikrini teşvik etmek
- Gençleri faaliyetlere ve gönüllü girişimlere katılmaya motive etmek
- Uluslararası anlayış ve dayanışmayı, sosyal adaleti ve çevrenin korunmasını teşvik etmek ve desteklemek
Derneğin ana faaliyetlerinden biri Bulgaristan’da uluslararası gönüllü kampları düzenlemek ve yurtdışına gönüllüler göndermek. Kampların farklı temaları vardır ve katılımcılar dünyanın her yerinden
gelir ve 18 ila 99 yaşları arasında olabilir. Yaz tatiline harika bir alternatif olmanın yanı sıra, uluslararası gönüllü kampları, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmeye katkıda bulunmak için herkes için
bir fırsat! Bütün bunlar çalışırken, eğlenirken, öğrenirken ve iletişim kurarken!
Caritas Sofia, Caritas Bulgaristan’ın üyesidir ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde çalışan 160’ın
üzerinde üyeden oluşan küresel bir ağın parçasıdır. Caritas Internationalis ağı, toplumdaki en savunmasız insanlara acil durum müdahalesi, sürdürülebilir kalkınma ve barış inşası yoluyla hizmet
verilmesini sağlamak için uluslararası olarak çalışır.
Caritas Sofia 1992 yılında kurulmuştur ve tescilli kar amacı gütmeyen bir kuruluştur (no.
2003416009). Caritas Sofia’da gönüllü ve ücretli personel, Sofya bölgesindeki savunmasız grupların
ve bireylerin manevi ve maddi ihtiyaçlarını desteklemek ve toplumdaki nefret ve yanlış anlama duygularının üstesinden gelmeye yardımcı olmak için günlük olarak çalışmaktadır. Mülteci projesine ek
olarak, aşağıdakileri içeren çeşitli projeler ve sosyal hizmetler sunmaktadır:
- Engelli gençler için bir günlük yaşam merkezi
- Engellilerin sosyal rehabilitasyonu ve entegrasyonu için bir merkez
- Yaşlılar için evde bakıcılar
- Bağımlı uyuşturucu kullanıcıları için destek
- Bekar anneleri, azınlık topluluklarından çocukları, afetlerden etkilenen insanları, mülteciler ve
göçmenleri destekleyen çeşitli projeler

Döngüdeki Insanlar
https://humansintheloop.org

Açıklama, amaçlar ve hedefler
HITL, ML algoritmalarını eğitmek ve test etmek için şirketlere veri hizmetleri sağlamak üzere mültecileri istihdam eden ve eğiten Bulgaristan merkezli bir sosyal girişimdir.
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İş gücü makine öğrenimi endüstrisi için veri etiketleme konusunda uzmanlaşmıştır ve en popüler
açıklama platformları ve araçlarının tümü ile çalışmıştır. Döngü yöneticileri süreci denetler ve üretilen etiketlerin% 100’ünü iki kez kontrol eder.
Tüm yorumlayıcıları şirketimizde tam zamanlı veya yarı zamanlı istihdam edilmektedir ve her birini
kişisel olarak incelemiş ve eğitmişlerdir. Her proje için özel bir ekip seçerler çünkü tutarlılığı ve kaliteyi sağlamanın en iyi yolu olduğunu bilirler.
Kitle kaynaklı platformların aksine, sabit bir aylık maaş, ofis alanı, bilgisayar ve eğitimler alan
çalışanlarına etik bir ödeme ve koruma sunarlar. Mültecilere ve diğer savunmasız gruplara istihdam
sağlarlar.
İyi uygulamanın sonuçları
Yeni işleri olan, maaşı normal olan birçok insan.

Mülteci Ayı

https://www.facebook.com/events/120220922028633/
Açıklama, amaçlar ve hedefler
Bulgaristan’daki tüm STK’ların desteğiyle düzenlenen büyük bir girişim. Birçok farklı konu ile.
Her kuruluş, tüm ay boyunca aşağıdakileri içeren bir etkinlik düzenledi:
- Kültürlerarası akşam: Suriye, Irak, Afganistan,
- Kadınlar ve çocuklar için sanat atölyesi
- Yaratıcı zanaat tekniklerini ve hikayelerini paylaşabileceğiniz anneler ve çocuklar için atölye
- Tasarım düşüncesi ve yenilikçilik
- Dijital göçebeler için Hackathon
- Avrupa Kalesi mi? AB’de göç ve güvenlik
- Euro’nun göç komiseri Dmitris Avramopoulos ile her misafirin mültecilerle ilgili ortak Avrupa
politikası hakkında sorular sorabileceği bir vatandaş diyaloğu.
- Kadınların kadınlar için oryantal dansları
-Kokteyl
Önde gelen organizasyon CVS Bulgaria idi. CVS - Bulgaristan, 1998 yılından beri uluslararası
gönüllü değişimleri üzerinde çalışmaktadır ve uluslararası organizasyon Service Civil International’ın bir şubesidir. CVS - Bulgaristan’ın hedefleri:
- Gönüllü girişimler düzenleyerek gönüllü çalışma fikrini teşvik etmek
- Gençleri faaliyetlere ve gönüllü girişimlere katılmaya motive etmek
- Uluslararası anlayış ve dayanışmayı, sosyal adaleti ve çevrenin korunmasını teşvik etmek ve desteklemek
Derneğin ana faaliyetlerinden biri Bulgaristan’da uluslararası gönüllü kampları düzenlemek ve yurtdışına gönüllüler göndermek. Kampların farklı temaları vardır ve katılımcılar dünyanın her yerinden
gelir ve 18 ila 99 yaşları arasında olabilir. Yaz tatiline harika bir alternatif olmanın yanı sıra, uluslara-
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rası gönüllü kampları, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmeye katkıda bulunmak için herkesin
bir fırsat! Bütün bunlar çalışırken, eğlenirken, öğrenirken ve iletişim kurarken!
Organizatör Kurumlar:
Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria
A hub
Caritas Sofia
Bulgarian Red Cross
IOM Bulgaria
Council of Refugee Women in Bulgaria
Beautiful Faces Of Syria
CVS-Bulgaria
HITL: Human in the Loop Services Provided by Refugees
İyi uygulamanın sonuçları
“Amacımız mümkün olan en geniş insan yelpazesine ulaşmak: STK sektörü için, aileler, geliştiriciler
ve girişimciler için mülteci sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmek için öngörülen etkinliklerimiz
var”
Her etkinlikte 10’dan fazla ülke var. Birçok insan diğerleriyle tanışır; hikayelerini, yemeklerini, danslarını keşfedin. Ayrıca tasarım odaklı düşünme ve hackaton atölyelerine 60’tan fazla kişi katılıyor.
YUNANISTAN

Dil Projesi

http://thelanguageproject.eu/
Açıklama, amaçlar ve hedefler
The Language Project (2016), yenilikçi eğitim programları ve kültürel etkinlikler, seminerler ve
ağırlıklı olarak yabancı diller, çeviri, sözlü çeviri ve kültürel konulara odaklanan atölyeler geliştirerek
ve uygulayarak mülteciler ve göçmenler gibi savunmasız sosyal gruplara yardım sağlayan, kar amacı
gütmeyen bir kuruluştur. arabuluculuk. STK Atina’da bulunuyor.
STK’ların amacı, kültürlerarası iletişimi, doğru dile çevrilmiş materyallerin sağlanmasını ve üçüncü
şahısların vizyonumuz aracılığıyla olumlu sosyal etki hedefleyen eğitimini teşvik etmektir.
Amaçları arasında:
Çeşitliliğe saygı.
Diğer diller veya kültürlerle iletişim kurmayı talep eden yararlanıcılarımız / müşterilerimiz arasında
karşılıklı ve anlık anlayış
Kendi dillerinde tercüme edilmeyen materyale erişimi olanlar için eşit fırsatlar.
Sosyal girişimciliğin ve olumlu sosyal etkinin geliştirilmesini amaçlayan uluslararası ve ulusal düzeyde işbirlikleri.
İyi uygulamanın sonuçları
700 katılımcı arasında dil, çeviri ve sözlü çeviri odaklı 35’ten fazla etkinlik düzenlediler. Ayrıca,
BMMYK, Uluslararası Kurtarma Komitesi, Danimarka Mülteci Konseyi, Sınır Tanımayan Çevirmenler gibi uluslararası kuruluşlarla ve bölgesel düzeyde Ionian Üniversitesi, SCG-Scientific College of
Greece vb. İle işbirliği yaptılar.
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Egitim Önemlidir

https://www.solidaritynow.org/en/education-matters/
Açıklama, amaçlar ve hedefler
SolidarityNow 2013 yılında kuruldu. Eylemleriyle Yunan, göçmen ve mülteci nüfusa destek
sağlıyorlar. Selanik’te iki “Dayanışma Merkezi” ve Selanik’teki Mavi Mülteci Merkezi Atina’yı işletiyorlar. SolidarityNow, Aralık 2017’den beri “Eğitim Önemlidir” adlı bir program uygulamaktadır.
Amaç, mülteci ve göçmenlerin Yunan toplumuna sosyal katılımını artırmak ve becerilerini güçlendirmektir. Programın faaliyetlerinden bazıları:
Yetişkinler için Yunanca, tüm seviyeler
Yetişkinler için İngilizce ve Fransızca, tüm seviyeler
6-18 yaş arası çocukların ana dili olarak Arapça
Yetişkinler için bilgisayar dersleri
Drama dersleri (teatral rol oynama, drama terapisi)
Seminerler ve eğitim programları
Toplumu güçlendirmeyi amaçlayan ve insani yardım saha çalışanları için bilgi sağlayan bilgilendirici
etkinlikler
Kültürlerarası etkileşimi teşvik eden ve geliştiren topluluk güçlendirme faaliyetleri
İnsan haklarının savunuculuğu ve teşviki
İyi uygulamanın sonuçları
2017’den bu yana, programa Atina ve Selanik’te 3.000’den fazla kişi katıldı. Katılımcıların çoğu Yunanca ve İngilizce öğrendi.

“Istihdama Entegrasyon”
http://soffa.gr/

Açıklama, amaçlar ve hedefler
SOFFA - Sosyal Moda Fabrikası, etik ve sürdürülebilir moda alanında mültecilere ve insan ticareti
(modern kölelik) mağdurlarına iş ve girişimciliğe entegrasyon sağlar. Kıyafet ve aksesuar üretimi yal-
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nızca uygulanabilir, geri dönüştürülebilir veya organik doğal hammaddelerden yapılır. Mülteciler ve
göçmenler, insan ticareti mağdurları ve işsiz Yunan tasarımcılar çeşitli projelerde birlikte çalışıyorlar.
SOFFA, Yunanistan için Moda Devrimi’nin kurucu kurulu olarak üyelerine makine ve eğitime
erişim imkanı sunmakta ve çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratmaktadır.
SOFFA’nın “İstihdama Entegrasyon” programı, mültecileri ve insan kaçakçılığından kurtulanları
sürdürülebilir / etik moda endüstrisine entegrasyonlarını geliştirmek için nitelendirmeyi amaçlamaktadır. Program, genç mültecilerin ve göçmenlerin mevcut yeteneklerinden yararlanan bir kendi
kendine yardım yaklaşımı kullanmaktadır. Katılımcılar, mülteciler ve insan kaçakçılığı mağdurları
ile çalışan STK’lar aracılığıyla işe alınır. Ayrıca, refergon.com platformu mültecileri işe almak için
kullanılır.
Programın iki aşaması vardır. İlk aşamada SOFFA, hedeflenen moda teknik becerileri konusunda
eğitim verir. Katılımcılar ilk aşamayı başarıyla tamamladıklarında SOFFA üretim hattında çalıştılar.
İyi uygulamanın sonuçları
Sitelerine yüklenen verilere göre, hayatta kalan yedi kişinin insan ticareti mağdurunu entegre ettiler
ve iki mülteciyi daha entegre etme sürecindeler.
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İYİ UYGULAMALAR – İTALYA
Arte migrante

http://www.artemigrante.eu
Açıklama, amaçlar ve hedefler
Arte Migrante, barış ve sosyal içerme için bir araç olarak birlikte kalma ve paylaşmanın gücüne
inanan insanlardan oluşur. Bu nedenle gruplar haftalık herkese açık toplantılar düzenlemektedir.
Amaçlar: sanat yoluyla kapsayıcılığı teşvik etmek ve herkesin becerilerini geliştirmek.
Grup tarafından düzenlenen bazı etkinlik örnekleri:
- Yemek paylaşımı, şarkılar, danslar ve şiir içeren açık toplantılar
- Göçmen laboratuvarları yani resim, dil, dans, müzik, tiyatro, sinerjik sebze bahçesi, bilgisayar laboratuvarları
- Barlarda ve sığınmacılar için Kabul Merkezlerinde akşamlar
Haziran 2016’da ilk Göçmen Kampı - tüm İtalyan gruplarının ulusal toplantısı – gerçekleşti
Arte Migrante, Ekim 2012’de Bolonya’da genç bir Antropoloji öğrencisi ve diğer arkadaşlar fikrinden
yola çıktı. Kendilerine “parti dışı ve mezhepsel olmayan grup” diyorlar
Günümüzde farklı İtalyan şehirlerinde gruplar var: Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Imola,
Rimini, Pisa, Torino, Cuneo, Settimo Torinese, Alessandria, Alba, Como, Trento, Padova, Napoli,
Latina ve Palermo.
İyi uygulamanın sonuçları
Bu projeyi yapan İtalyan şehirlerindeki farklı gruplar, insanlara tamamen farklı geçmişe sahip diğer
insanlarla tanışma fırsatı vermenin çeşitliliğe karşı daha iyi bir tutum ve farklı kültür, din, zevk, sanat
vb.
Dahası, proje çok kolay kopyalanabilir, bu nedenle birçok İtalyan şehrinde ve hatta yurtdışında (İspanya’da Zaragoza ve Kıbrıs Adası’nda) yayılmıştır.
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SPRAR – Riace Belediyesi Projesi
www.riacecittafutura.org

Açıklama, amaçlar ve hedefler
Riace’in göçmen entegrasyonu projesi, 2001 yılında Riace’den Domenico Lucano’nun çok basit bir
prensibi uyguladığı zaman doğdu: köyün eski İtalyan sakinlerinin yerini göçmenlerin almasına izin
verin. Sonuç olarak, Riace temel sosyal ve eğitim hizmetlerini çalışır durumda tutmayı başardı ve
yerel ekonomi gelişti.
2001 yılından bu yana proje, dil kursları, eğitim, okula katılım ve göçmenlerin - projenin yararlanıcıları - iş yarışmasına entegrasyonu yoluyla çok kültürlü entegrasyon için farklı eylemleri harekete geçirmiştir. Normalde tüm SPRAR projelerinin bir parçası olan bu olağan faaliyetler ve araçların
yanı sıra, Riace projelerinin bazı özellikleri vardır, yani:
- “ikramiye” denen, göçmen ailelerin satın alma gücünü artıran ve yerel ekonomik aktörler arasında
“karşılıklı güven” e dayanan bir tür para sistemi. Bu “ikramiyeler” sayesinde, kamu idaresinin projeden para ödemesinde sürekli gecikmeleriyle bağlantılı olumsuz sonuçları telafi etmek mümkün oldu.
- zanaatkar atölyelerinin geliştirilmesi Yararlanıcılar, çömlekçilik, cam yapımı, marangozluk, aşçılık,
dokuma veya dikiş için önceki becerilerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak seçebilirler.
Ürünler Adil Ticaret satış noktalarına veya pazarlara satılır veya yerel restoranlarda tüketilir
İyi uygulamanın sonuçları
Riace projesi, dersleri Calabria’da ve İtalya genelinde diğer yerlerde de uygulanan bir entegrasyon
örneği haline geldi. Bölge, yeniden doldurulan küçük ülkenin medyasındaki imaj “merkez / çevre”
ikileminden farklı bir lider role yükseliyor. “Hoşgeldin köyüne ayak uydurun”
Elde edilen sonuçlardan bazıları:
Riace’in sürdürülebilir turizm devrelerine dahil edilmesi;
yerlere aidiyet duygusunun yeniden kazanılması
yapısöküm kurumsal ırkçılık
bir bütün olarak Calabria Bölgesi ve İtalya’nın kamu imajının yükselmesi
“RECORD”, within the FAMI Program (FAMI stays for Asylum, Migration and Integration Fund)
www.unive.it/labcom
https://www.facebook.com/LabComCaFoscari
Açıklama, amaçlar ve hedefler
RECORD projesi, bu alanda çalışan istikrarlı bir kuruluşlar ağının oluşturulması ve yerel nüfusa ve
göçmenlere yönelik bazı farkındalık artırma eylemleri yoluyla bölgesel ayrımcılıkla mücadele politikasını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
RECORD, dil öğrenimi alanında da iyi bir uygulamadır; aslına bakılırsa, dili bilmek hem sosyal hem
de yeni bir kültürel bağlamda işe dahil olma açısından çok önemlidir.
Ca ’Foscari Üniversitesi Dilbilim Bölümü, FAMI fonları sayesinde, A1 seviyesi için 12 Ünite ve
CERF’in A2 seviyesi için 13 üniteye (Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi) dayalı ücretsiz bir
eğitim geliştirmiştir.
Her Birim, ayrımcılığın meydana geldiği ve tüm kursa http://www.venetoimmigrazione.it/record-l2
bağlantısından erişilebilen bir bağlama atıfta bulunur.
Projenin ana hedefleri:
Göçmenlerin sosyal ve işe dahil olmalarına yardımcı olmak
Irk ayrımcılığına ilişkin sorunların ortaya çıkmasına yardımcı olmak
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Göçmenleri ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için mevcut araçlar hakkında bilgilendirmek
Veneto Bölgesi, Venedik Üniversitesi Ca ’Foscari - Dilbilim ve Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar
Bölümü’nün de dahil olduğu bu projenin önde gelen ortağıdır.
Ca ’Foscari söz konusu olduğunda, Üniversitenin 500 profesörü ve araştırmacısı vardır ve 20.000’den
fazla öğrencisi vardır. Dilbilim Bölümü, iki Lisans Programı ve üç Yüksek Lisans Programı sunmaktadır.
İyi uygulamanın sonuçları
Proje aracılığıyla internet üzerinden erişilebilen ücretsiz bir İtalyanca dil kursu oluşturuldu. Diğer
kamu kurumlarıyla, özellikle bölgesel düzeyde (Veneto Bölgesi), istikrarlı bir ayrımcılıkla mücadele
ağı aracılığıyla bağlantılar oluşturuldu.
Veneto bölgesindeki bazı okullarda gerçekleştirilen farkındalık artırma ve bilgi aktarımına ilişkin
pilot eylemler yoluyla bir farkındalık yaratma kampanyası oluşturulmuştur.
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İYİ UYGULAMALAR – TÜRKİYE
Hayır Evi

http://www.kirsehir.bel.tr/
Açıklama, amaçlar ve hedefler
Kırşehir Belediyesi Hayırseverlik Evi, yaklaşık 2000 aileye ekmek, yiyecek, giyecek vb. Eşyaların
taşınmasına devam ediyor. Günlük ortalama 4000 ekmek dağıtır. Bunların yanı sıra randevu sistemi
ile yaklaşık 20 ailenin ihtiyacı karşılanmaktadır. Zenginlerden mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya
vb. Eşyalar alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır, mahalleler alfabetik olarak belirlenir ve orada yaşayan
muhtaçlara yardım dağıtılır. Ayrıca okul dönemlerinde çocuklara okul kıyafetleri dağıtılmaktadır.
Ve engelleri bir nebze azaltmak için engellilere engelli sandalyeleri dağıtılır. Aylık 50’den 80’e değişen
yeni uygulamalar uyarınca komisyon tarafından yapılan yeniden incelemeler sonucunda ihtiyaç
sahiplerinin uygun görülmesi listeye dahil ediliyor. Mültecilere gelince, göçmenlik bürosuna kayıt
oluyorlar ve ihtiyaç sahibi ailelerine destek olmak için bölgeyi periyodik olarak ziyaret edebilmeleri
için bir kart veriliyor. Aldıkları tüm hizmetler ücretsizdir ve belediye tarafından desteklenmektedir.
Çoğu insanı, ekonomik durumlarını ortaya çıkarmak istemedikleri için sisteme kaydolmaya ikna etmek mümkün olmadı. Ama yine de Belediye artık hem bölge sakinlerine hem de mültecilere hizmet
veriyor. İkincisi, evin finansmanında işbirliği yapacak yeterli sayıda gönüllü bulmaktı.
Mülteciler ise Göçmen Bürosu tarafından kayıt altına alınıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerine destek
olmak için bölgeyi periyodik olarak ziyaret edebilmeleri için bir kart veriliyor. Aldıkları tüm hizmetler ücretsizdir ve belediye tarafından desteklenmektedir. Çoğu insanı, ekonomik durumlarını ortaya
çıkarmak istemedikleri için sisteme kaydolmaya ikna etmek mümkün değildi. Ama yine de Belediye
artık hem bölge sakinlerine hem de mültecilere hizmet veriyor. İkincisi, evin finansmanında işbirliği
yapacak yeterli sayıda gönüllü bulmaktı.
İyi uygulamanın sonuçları
Belediye tüm başlangıç sürecini finanse etti ve sakinleri katkıda bulunmak için yapabilecekleri şeyler
hakkında bilgilendirdi. Şimdi hayır kurumu, farklı sektörlerdeki 1000’den fazla gönüllü tarafından destekleniyor. Hayır kurumumuz şu anda 2000’den fazla kayıtlı yerel ve mülteci sakine hizmet
vermektedir. Aylık olarak desteklenirler ve ihtiyaç duyulması halinde yardım kuruluşlarının teslimatı
için süreler esnektir.
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Aile Yasam Merkezi

https://tr-tr.facebook.com/groups/713552422046222/
Açıklama, amaçlar ve hedefler
Modern ve özel bir mekan olan Kırşehir Belediyesi Aile Aktivite Merkezi 2012 yılında hizmete açılmıştır.
Bu modern merkez, kadınlara yönelik eğitim kursları, sosyal ve sportif aktiviteler gibi kurslar içermektedir. ) ”Ve“ Sokak Konakları ”2013 yılında hizmete açılmıştır. Gençlik Merkezi (BEGEM) açıldığı
günden bu yana 14-30 yaş arası gençlerden büyük ilgi görüyor. BEGEM, gençlere boş zamanlarını sosyal,
sanatsal, eğitici, kültürel ve sportif faaliyetler çerçevesinde ilgi, istek ve yeteneklerine göre değerlendirme
şansı veren, onları kötü alışkanlıklardan koruyan ve gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar
yapan bir sosyal hizmet merkezidir. topluma aktif olarak katılın. Merkezin amacı, gençlerin kendilerini geliştirmelerini destekleyerek sosyalleşmelerini sağlamaktır. Satranç, langırt, masa tenisi, bilardo
gibi çeşitli sportif aktiviteler yapılmakta ve merkez bünyesinde kütüphane ve kitap cafe bulunmaktadır.
Ayrıca kulüpler var. Bu kulüpler her zaman faaliyettedir. Kırşehir Belediyesi sosyal belediye çalışmaları
alanında yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Sokak Konakları (Kervansaray Caddesi Köşk Kurs
Merkezi ve Bahçelievler Caddesi Nene Hatun Konağı Kurs Merkezi) 2013 yılında da Kırşehir Belediyesi
tarafından hizmete açılmıştır.
Sadece Kadınlara Özel Merkez, kadınların güçlendirilmesini ve sosyal faaliyetlere ve işgücüne katılımını
destekler. Kadınların ekonomik durumunu ve genel güvenliğini iyileştirmek için yeni işler almak ve
iş kurmak için beceri ve bilgi edinme fırsatı sağlar.Kırşehir, çoğu Afgan ve Iraklı olmak üzere farklı
ülkelerden yaklaşık 14.000 mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu raporda, ilimizdeki mültecilerle ilgili
son durum hakkında net bir fikir sahibi olmak için her kuruluşun temsilcilerine ilgili soruları sorduk.
Kırşehir ili hükümet tarafından gönderilen binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunların çoğu
burada yaşayan Iraklılar. İkinci grup, Iraklıları takip eden çok sayıda Afganlardan oluşuyor. Diğer illere
gönderildikleri için çok fazla Suriyelimiz yok. Kırşehir’de Suriyeli sayısı 2000 civarında Kadın ve kızlar
üreme sağlığı, kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddet ve cinsiyet eşitliği, psikososyal destek, sağlık hizmetlerine erişim konularında bilgi ve hizmet alabiliyor ve sosyalleşip ağlarını kapsayıcı bir şekilde yeniden
kurabiliyor. ve bu merkezlerin güçlendirici ortamı. Bu merkezler İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği içinde
çalışmaktadır. Kırşehir ili hükümet tarafından gönderilen binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunların çoğu burada yaşayan Iraklılar. İkinci grup, Iraklıları takip eden çok sayıda Afganlardan oluşuyor.
Diğer illere gönderildikleri için çok fazla Suriyelimiz yok.
Organizasyon / Kurum (Organizasyon / okul / kurum, belediye tanımını yapınız)
Modern ve özel bir mekan olarak Kırşehir Belediyesi Aile Aktivite Merkezi 2012 yılında hizmete açılmıştır. Bu modern merkez, kadınlara yönelik eğitim kursları, sosyal ve sportif faaliyetler gibi kurslar içermektedir.
Aile Aktiviteleri Merkezi bünyesinde “Gençlik Merkezi (BEGEM)” ve “Sokak Konakları” 2013 yılında
hizmete açılmıştır.
Gençlik Merkezi (BEGEM) açıldığı günden bu yana 14-30 yaş arası gençlerden büyük ilgi görüyor.
BEGEM, gençlere boş zamanlarını sosyal, sanatsal, eğitici, kültürel ve sportif faaliyetler çerçevesinde ilgi,
istek ve yeteneklerine göre değerlendirme şansı veren, onları kötü alışkanlıklardan koruyan ve gençlerin
yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapan bir sosyal hizmet merkezidir. topluma aktif olarak katılın.
Merkezin amacı, gençlerin kendilerini geliştirmelerini destekleyerek sosyalleşmelerini sağlamaktır.
Satranç, langırt, masa tenisi, bilardo gibi çeşitli sportif aktiviteler yapılmakta ve merkez bünyesinde
kütüphane ve kitap cafe bulunmaktadır. Ayrıca kulüpler var. Bu kulüpler her zaman faaliyettedir.
Kırşehir Belediyesi sosyal belediye çalışmaları alanında yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi.
Sokak Konakları (Kervansaray Caddesi Köşk Kurs Merkezi ve Bahçelievler Caddesi Nene Hatun Konağı
Kurs Merkezi) 2013 yılında da Kırşehir Belediyesi tarafından hizmete açılmıştır.
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İyi uygulamanın sonuçları
Bu projenin genel amacı, en savunmasız ve ulaşılması en zor çocuklara özellikle odaklanarak, hareket
halindeki mülteci çocuklar ve çocuklar için acil durum desteği sağlanması da dahil olmak üzere Türk ve
Türk olmayan çocuklar için koruyucu ortamı güçlendirmektir.
Psikososyal danışmanlık, sosyal aktiviteler, barış inşası ve sosyal aktiviteler, kurslar (dil, müzik, resim
vb.), Ebeveynlik, beslenme vb. Eğitimler ile gıda dışı ürünler ve e-voucher kart dağıtımı sunulan hizmetler arasındadır.

Suriyeli Çocukları Destekleme Projesi

http://www.rcrcmediterraneanconference.org/detail.asp?c=2&p=0&id=1115
Açıklama, amaçlar ve hedefler
Projenin amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik kamplarda / merkezlerde 4-18 yaş arası
çocuklara yönelik programları bu alt başlıkları hedefleyerek uygulamak;
• Güvenli erişim
• Yaşam katılımcı ve kapsayıcı eğitim
• Yüksek yaşam motivasyonu için rekreasyon faaliyetleri
• Bir istikrar ve süreklilik hissini geri kazandıran alanlar
Proje şu anda Şanlıurfa’da 22 kamp ve 1 toplum merkezinde 23 Çocuk Dostu Mekanda uygulanmaktadır.
Proje, UNICEF ile ortak bir uygulamadır
İyi uygulamanın sonuçları
-Proje başlangıç tarihi-Mayıs 2013, Mart 2015 sonuna kadar çocuklardan yararlanan proje toplam
73.928’e ulaştı.
- 800 genç gönüllüye liderlik konularında eğitim verildi ve bu sayede faaliyetlerimizi aktif olarak
destekliyorlar.
- Gönüllülerimizin desteği ile genç gönüllüler ile çocuklara daha kolay ulaşabiliyoruz, - Ailelerin
ÇDO’lar konusunda bilinçlendirilmesi için projeye destek oluyorlar, - Eğitim, iletişim ve liderlik
konularında çeşitli eğitimler düzenleniyor. Gençlik çalışanlarının ÇDO’ları.
-Genç gönüllülerin kazanımları;
• kendi kendisiyle ilgili olumsuz algıları azaltmak ve olumlu algıları artırmak
• onun mutluluğunun artmasına destek olmak
• Gönüllülerin memnuniyeti arttıkça sosyal sorumluluk duygusu da artar
• kendi hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi
• ÇDA’larda serbestçe rekreasyon faaliyetleri
• ÇDO’larda gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili kararlara ve süreçlere katılım • daha fazla özgüven •
Sorunlarına nasıl çözüm bulunacağı konusunda daha fazla bilinç • Nasıl aktif vatandaş olunacağını
öğrenmek • Toplumun bir parçası ve birey olmak • Daha fazla duyarlılık topluluk sorunları hakkında
ÇDO’larımızda, Proje başlangıç tarihi-Mayıs 2013, Mart 2015 sonuna kadar çocuklardan faydalanan
toplam 73.928’e ulaştı.
Liderlik konularında 800 genç gönüllü eğitildi ve bu sayede faaliyetlerimizi aktif olarak destekliyorlar.
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İYİ UYGULAMALAR – BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık’taki en iyi uygulamaların destekçisi, Londra’nın 35 km kuzeybatısındaki Hemel
Hempstead’de bulunan bir STK olan Dacorum CVS’dir (çalışan adı Community Action Dacorum).
Yerel düzeyde kuruluş, diğer STK’lara tavsiyelerde bulunur ve yetişkin öğrenimi alanlarında bir
dizi toplum hizmeti sunar, bireyleri istihdam edilebilirlik, topluluk taşımacılığı, yalnızlığı / fiziksel
hareketliliği ele alma, topluluk radyo istasyonu ve yerel KSS girişimlerini teşvik etme konularında
destekler.

Bringing Communities Together
http://www.communityactiondacorum.org/

Açıklama, amaçlar ve hedefler
Toplulukları Bir Araya Getirmek, dil becerilerini ve toplum entegrasyonunu geliştirmek için tasarlanmış bir Birleşik Krallık Merkezi Hükümet Programı aracılığıyla finanse edildi. Proje, Hertfordshire İlçe Konseyi Yetişkin ve Aile Öğrenimi Hizmeti departmanı tarafından yönetilmektedir ve
uzmanlık konularına sahip dört toplum kuruluşu ve ortak olarak dört Bölge Konseyi vardır.
Dacorum CVS, 120.000 nüfusa sahip bir belediye olan Welwyn Hatfield Bölge Konseyi bölgesinde
ortak olarak çalışmaktadır. Projenin amacı, hedef gruptaki öğrencilere 70 saatlik ESOL sağlamak ve
şu anda yaşadıkları bölgede kamu hizmetlerinin nasıl işlediğini anlamalarına destek olmaktır. Proje
kaynakları, bireylerin yerel topluma katılmalarını sağlamak için işe alan, eğiten ve pratik destek ve
tavsiye sağlayan bir ESOL öğretmeni ve Toplum Geliştirme çalışanının istihdamını içerir, ebeveyn
oldukları işyerinde daha fazla güvene sahiptirler. okullarda güven duymak ve aktif vatandaş olma yolunda adımlar atmak. Derslerde düzenlediğimiz sunumlar arasında Polis, İtfaiye, Kütüphane, Eğitim
ve Yerel Müze yer alıyor.
İyi uygulamanın sonuçları
Proje finansmanı Kasım 2017’den itibaren iki yıllık bir süre içindir ve kalan yedi ay ile proje planlanan sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bugüne kadar, sonuçlar öğrencilerin kursu tamamladığını,
artan özgüven ve bilgi birikimlerini, yerel topluluk etkinliklerine katılma / bağış toplama fırsatına
değer verdiklerini ve kurs boyunca yeni sosyal bağlantılar kurduklarını gördü.
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YARATICI ÖGRENME
http://creative-learning.org.uk/

Açıklama, amaçlar ve hedefler
Yaratıcı Öğrenme projesi, Birleşik Krallık Merkezi Hükümeti’nin bir parçası olan Skills Funding
Agency tarafından finanse edilen Hertfordshire County Council tarafından yıllık olarak finanse
edilmektedir.
Kültürel Öğrenmenin amacı, hayat boyu öğrenme fırsatlarına katılan yetişkinlerin sayısını artırmaktır. Bu, ESOL, Sağlık ve Esenlik, Egzersiz ve İstihdam Edilebilirlik alanlarında bir dizi kurs sağlanması yoluyla gerçekleştirilir. Mevcut akademik yılda (2018/19), sözleşme 395 yetişkin için öğrenme
kursları sağlamaktır. Bu kursların çoğu akredite değildir ve 12 ila 20 saat uzunluğundadır.
Amaç, fırsat sağlama açısından tüm yetişkinlere açık olmaktır, ancak fon sağlayıcı, her yaştan ve
etnik kökene sahip erkekleri, göçmen topluluklardan kadınları ve göçmen topluluklarından kadınları içeren öğrenmeye erişim konusunda yetersiz temsil edilen öğrencileri çekmemizi sağlamayı amaçlamaktadır. engelli bireyler. Öğrenme sağlama kalite kriterleri, tüm kamu sektörü eğitim
sağlayıcılarının Birleşik Krallık Merkezi Hükümeti gereği olan OFSTED standartlarına uygun
olmalıdır.
Mevcut akademik yılda 100’den fazla kişiye ESOL dersleri veriyoruz. Sınıflar 10 haftaya yayılmış 20
saattir ve Yeni Başlayanlar için Üst orta seviyeye kadar sınıflar düzenleriz. Sınıflar, gayri resmi bir
ortamda her öğrencinin becerilerini geliştirmeye odaklanmamızı sağlamak için en fazla 10 öğrenciye
yöneliktir.
Yıllık kurs sunumunda, 20 saat uzunluğunda olan Şehrini Tanı kursları da veriyoruz. Bunlar, bölgede
yeni olan bireyleri hedeflemektedir ve amaç, yerel toplum, hizmetlerin nasıl sunulduğu ve hizmetlere
nasıl erişileceği hakkındaki öğrenmelerini artırmaktır. Yerel belediye bölgesini tanıtan sınıf öğretmenine ek olarak, çalışmaları ve istihdam ettikleri hizmet hakkında konuşmaları için bir dizi konuk
konuşmacı ayarlıyoruz. Konuşmacılar arasında Polis, İtfaiye Servisi, Eğitim, Kütüphane, Vatandaş
Danışma Bürosu, Barınma Servisi, Kapalı Devre Televizyonu (CCTV), Gönüllü Merkezi ve Toplum
Eğitimi hükmü bulunmaktadır.
İyi uygulamanın sonuçları
Dacorum CVS, 2004 yılından bu yana Yaratıcı Öğrenimi (daha önce Kültürel Öğrenme olarak biliniyordu) işletmektedir ve bu süre boyunca ESOL, birincil tekliflerimizden biri olmuştur. Yukarıda
belirtildiği gibi, her yıl 100’den fazla öğrenciyi İngilizce dil becerilerini, güven düzeylerini, istihdam
edilebilirlik becerilerini geliştirmeleri için destekliyoruz ve onlara daha fazla öğrenmede ilerleme
için bir platform sağlıyoruz.
Şehrinizi Tanıyın ile katılımcıların yaşadıkları kasabayı daha iyi anlamalarını ve bu sayede şu anda
yaşadıkları topluma daha fazla anlayış ve aidiyet duygusu kazandırıyoruz.
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Herts Tercüme ve Çeviri Servisi
http://www.hertsinterpreting.org/

Açıklama, amaçlar ve hedefler
Dil, Birleşik Krallık’ta yaşayan ve İngilizce bilgisi olmayan veya düşük düzeyde İngilizce bilgisi olan
bir bireyin kamu hizmetlerine erişiminde bir engeldir. Bir kuruluş olarak, bireylere ESOL derslerinden oluşan bir program sunuyoruz, ancak belirli bir yeterlilik düzeyine ulaşana kadar kamu hizmetleriyle etkileşimde bulunmak için mücadele edeceklerini kabul ediyoruz.
Birleşik Krallık Hükümeti Kamu Sektörü, Kamu Hizmetlerine erişim eşitliği ilkesini kabul eder ve
bu dil, örneğin bir sağlık ortamında yanlış teşhise, yanlış tedaviye ve bir bireyin kişisel sağlığını iyileştirmekten çok daha kötü hale getirilmesine yol açabilir.
2001 yılında yerel Belediyemiz tercümanların mevcudiyeti konusunda bir araştırma başlattı ve
mevcut dillerin kapsamlı olmadığı ve kalite ölçüsü olmadığı sonucuna vardı. Dacorum CVS’nin bir
takibi olarak, gerekli dil becerilerine sahip yerel sakinlerin eğitim ve tercüman olmalarını sağlamak
için bir eğitim kursu geliştirmek ve sunmak için fon sağladı.
2006 yılında, tercümanlık hizmetleri (Yüz Yüze, Telefon, İngiliz İşaret Dili ve Yazılı Tercüme)
sağlamak için ilk kamu sektörü sözleşmemizi aldık ve o zamandan beri başka ihaleler kazanmayı
başardık. 2019’da İngiltere’nin güney ve doğusunda, 70’in üzerinde dilde / lehçede yılda 35.000 görev
düzenleyen sözleşmelerimiz var.
Küçük başlangıçlardan itibaren, Herts Sözlü Çeviri ve Tercüme Servisi, yetkin eğitimli tercümanlar
aracılığıyla göçmenlerin Sağlık, Belediyeler ve Denetimli Serbestlik hizmetleri gibi kamu sektörü
kurumlarına erişmelerini ve onlardan destek almalarını destekleyen bir STK bünyesindeki başarılı
bir Sosyal Girişim haline dönüşmüştür
İyi uygulamanın sonuçları
Dacorum CVS, 2001 yılından bu yana HITS hizmetini işletmektedir. Başlangıçta bir eğitim projesi olarak başlamıştır, Diploma düzeyinde kurslar sunmakta ve öğrencileri Kamu Hizmeti Sözlü
Tercümanlıkta Diploma sınavına girmelerine kadar desteklemektedir. Avrupa Sosyal Fonu’nun
desteğiyle 2007 yılına kadar kapsamlı bir program düzenlenmiş ve öğrencilerden kurslara devam
etmeleri için ücretlendirilmeye devam edilmiştir.
Son 18 yılın her birinde 100’den fazla öğrenciyi kısa kurslarda (ortalama 36 saat) ve yaklaşık olarak
eğittik. Her yıl 15 Diploma tam oturmaya devam etti. Sonuç, profesyonel tercümanlık kalitesine
değerli ve önemli bir katkı sağlamak olmuştur ve eğittiğimiz öğrencilerin yaklaşık 600’ü yerel toplulukta tercümanlık görevlerini üstlenmek için kayıtta kalmaktadır.
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Feragatname

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimi için desteği, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan
içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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