
 
 

İyi Uygulama: 
A MISURA DI BAMBINO 
(ÇOCUK DOSTU) 

 
 

Bilgi durumu: Ocak 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi için desteği, yazarların 
görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, 
burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz. Bu yayın CC BY 4.0 altında lisanslanmıştır. 

 



 

1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı A Misura di Bambino – Percorsi di affido professionale di 

MSNA 
(Çocuk dostu - Çocukların profesyonel bakımının yolları) 

Kuruluş yılı 2017 

Yer Corciano / Umbria / Iİtalya 

Koordinatör kurum Corciano Belediyesi 

Resmilik derecesi Resmi işbirliği anlaşması 

Üyeler Üç yerel Sosyal Hizmet sağlayıcısı: Babele Societa 
’Cooperativa Sociale; Frontiera Lavoro; ArciSolidarietà 
Ora d`Aria 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Barınma 

Hedef grup(lar) Refakatsiz Genç Göçmenler 

Ağ türü Proje konsorsiyumu 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Mayıs 2017'den bu yana, Corciano Belediyesi, aileleriyle 

birlikte yaşama hakkı garanti edilen yabancı çocukların 
kabulü için bakanlık pilot projesi haline gelen projeyi 
üstleniyor. Refahı ve kapsayıcılığı ve her şeyden önce bir 
aile ortamında yaşama hakkını garanti altına alabilen 
profesyonel koruyucu bakım uygulaması yoluyla refakatsiz 
yabancıların alternatif bir kabul şekli ile deneyler yapan 
yenilikçi bir yoldur. Ayrıca proje, vatandaşlık hakları 
konusunda eğitim sağlamanın yanı sıra, ebeveynliğe 
küçüklerin kendilerinin entegrasyonu ve sosyal içermesini 
sağlamak için bir kaynak olarak değer veriyor. Proje o 
zamandan beri Umbria bölgesindeki refakatsiz yabancılar 
için sosyal içerme için güçlü ve etkili bir araç haline geldi. 

Kaynaklar  İçişleri Bakanlığı İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu 
(2014-2020) tarafından sağlanan ve Corciano Şehri 
tarafından ortak finanse edilen proje finansmanı. 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Ağ toplantıları (aylık koordinasyon toplantıları) 
 Anında Mesajlaşma (WhatsApp grupları) 
 Görüntülü toplantılar (Skype) 

 Koruyucu aileler ve proje ekipleri arasında 

karşılıklı güven ilişkisi kurmak için gerekli olan 
Sosyal Hizmetler ve proje aktörleri arasında 
kişilerarası iletişim 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Sosyal Medya (Facebook) 
 Broşür 

 Corciano Belediyesi Dergisi 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Ağın heterojenliği (Hizmetler ve vatandaşlık 

arasındaki sinerji; Sosyal Hizmetler, Üçüncü 
Sektör Aktörleri ve Vatandaşlık arasındaki güçlü 
sinerji) 

 Ekibin multidisiplinerliği 

 Ağın mevcut hizmetlerle koordinasyonu ve 
uyumluluğu 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Sosyal hizmetlerde eğitimli ve kendine güvenen 
profesyonel ailelerden oluşan geniş bir veri 
tabanının oluşturulması 

 Sosyal sektördeki sayısız profesyonelin eğitim 
müdahalelerini benzersiz kılmak 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Metodolojiyi ve kullanılacak anket araçlarını içeren 
bir İzleme ve Değerlendirme Planı geliştirildi: 
eğitimcilerin aylık raporları, hedeflerin tanımı, 
çalışma tekniklerinin tanımı. 

 Nihai değerlendirme raporu, diğerlerinin yanı sıra, 
faaliyetlerin ilgili yararlanıcılar üzerindeki etkisinin 
yanı sıra diğer il bölgelerinde ve ulusal düzeyde 
proje sonuçlarının aktarılması ve sistematik hale 
getirilmesi olasılıklarını vurgulayacaktır. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Proje, Sosyal Hizmetler, Üçüncü Sektör Aktörleri ve belirli bir 
bölgedeki vatandaşlık arasında güçlü bir sinerjinin 
gelişmesine büyük bir katkı olarak kabul edilebilir. Ayrıca, 
Corciano belediyesinde topluluk ağının büyümesine bir 
katkıdır. Refakatsiz Küçükler olgusunun yönetimi için 
farkındalık yaratır. Yaklaşım diğer bölgelerde de 
tekrarlanabilir. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya / 

E-Posta Adresi / 

 


