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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı CFE Refugee Entrepreneurship Network  

(CFE Mülteci Girişimcilik Ağı) 
Kuruluş yılı 2018 

Yer Birleşik Krallık merkezli küresel ağ 

Koordinatör kurum Girişimciler Merkezi (CFE) 

Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar 

Üyeler Mültecileri aktif olarak destekleyen uygulayıcılar, 
hayırsever vakıflar, araştırmacılar, akademisyenler ve 
yatırımcılar girişimcilik 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; İşgücü piyasası; 
Eğitim ve öğretim; Diğer: Özellikle, ticari faaliyetler de dahil 
olmak üzere mültecileri iş ve serbest meslek yaşamlarında 
desteklemek ve sosyal işletmeler 

Hedef grup(lar) Mülteciler; STK'lar; Gönüllüler; Firmalar 

Ağ türü Devlet dışı entegrasyon ağı 

 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama CFE Mülteci Girişimcilik Ağı (REN), mülteci girişimcilik 

programlarının ölçeğini ve etkisini iyileştirmek için çalışan 
küresel bir topluluktur. Mülteci girişimciliğini aktif olarak 
destekleyen uygulayıcıları, hayırsever vakıfları, 
araştırmacıları, akademisyenleri ve yatırımcıları bir araya 
getiriyor. Ağ aşağıdaki hedefleri takip eder: 

 Girişimcilik yeteneklerini vurgulayarak 
mülteciler hakkında olumlu bir anlatı 
oluşturmak; 

 İş yoluyla mültecilerin ev sahibi topluluklarla 
sosyal entegrasyonunu hızlandırmak; 

 Girişimcilik yoluyla mültecileri ekonomik olarak 
güçlendirmek; 

 Küresel aktörleri (örneğin mülteci kuluçka 
merkezleri, hükümetler, Uluslararası Kuruluşlar, 
şirketler ve hayırseverler) mültecileri girişimcilik 
yoluyla desteklemek için bilgi, kanıt ve kaynaklarla 
donatmak. 

Bu hedeflere ulaşmak için ağ, çevrimiçi işbirliği araçları, yıllık 
zirve, yıl boyunca süren etkinlikler ve atölyeler, mülteci 
girişimciliğinin etkisini ortaya koyan devam eden 
araştırmalar ve politika yapıcılara, uluslararası aktörlere ve 
halka erişim yoluyla gerçek zamanlı en iyi uygulama 
değişimine yaklaşır. 

Kaynaklar  Çeşitli bağışçılar tarafından finanse edildi 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Ağ toplantıları (yıllık küresel zirveler) 
 Görüntülü telefon aracılığıyla toplantılar (Skype, 

Zoom) 
 Anında Mesajlaşma (WhatsApp, Slack) 

 Bulut tabanlı dosya paylaşım platformları ve 
işbirliği araçları (Dropbox; Google docs; Microsoft 
365) 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Dışarıdan bakan etkinlikler (kongreler ve zirveler) 

 İnternet sitesi 



 

 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Düzenli ve anlık iletişim ve koordinasyon: üyeler 

arasında dolaşan net konulara ve moderasyona 
sahip olun ve bunun demokratik bir süreç 
olduğundan emin olun 

 Değer, amaç ve strateji uyumu: tüm aktörler, 
vizyon değerlerini ve stratejilerini yeterince ayrıntılı 
olarak önceden hizalamak için yeterince zaman 
ayırmalıdır 

 Ağı başlangıçta gayri resmi tutun ve sonra 
resmileştirin: fon olmadan çalışmasını sağlayın ve 
resmi ağları şekillendirmeden önce gayri resmi 
Mutabakat Muhtıralarını kullanın 

 Her zaman adalet ve şeffaflık 
Zorluklar ve öğrenilen dersler / 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Diğer ortak kuruluşların temsilcileriyle 
ilişkilere zaman ayırmak 

 Yeni projeler ve stratejiler düşünürken her 
zaman ağlara ve daha yakın ortaklara dikkat 
edin 

 Olgun, iyi işleyen ağlardan ve diğer 
kuruluşlardan ittifak koordinasyon 
tekniklerinden öğrenme 

 Daha önce iyi sürdürülmüş ağlar 
Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Ağ, küresel düzeyde birçok heterojen aktör arasında mülteci 

girişimciliği konusunda bilgi alışverişine izin veriyor. Bu 
nedenle, mültecileri güçlendirmek ve küresel aktörleri 
girişimcilik yoluyla mültecileri desteklemek için bilgi, kanıt ve 
kaynaklarla donatmak için mükemmel bir şekilde uygundur. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Web sitesi: 

https://centreforentrepreneurs.org/networks/refugee- 
entrepreneurship-network/ 

E-posta adresi reception@eastbelfast.org 

 
 
 
 
 
 

 


