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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Caritas-Diakonie-Zora Netzwerk Halberstadt 

(Caritas-Diakonie-Zora Ağı Halberstadt) 

(Resmi adı yok) 
Kuruluş yılı / 

Yer Halberstadt / Saxony-Anhalt / Almanya 

Koordinatör kurum Koordinatör kuruluş yok 

Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar 

Üyeler Halberstadt şehrinde üç STK: Caritasverband für das 
Dekanat Halberstadt, Diakonisches Werk im Kirchenkreis 
Halberstadt e.V., Soziokulturelles Zentrum 
Zora e.V. Halberstadt'ta 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; İşgücü piyasası; Dil; 
Sağlık; Konut; Eğitim ve öğretim; Kültür ve spor 

Hedef grup(lar) Göçmenler; Mülteciler; Kamu Yönetimi; STK'lar; 

Gönüllüler; Firmalar 

Ağ türü Gayri resmi ağ 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Halberstadt kentinde entegrasyon alanında aktif olan üç 

STK'nın gayri resmi bir işbirliğidir. Ağın misyonu, 
danışmanlık, destek ve bilgi sunarak göçmenlere ve 
mültecilere yardımcı olmaktır. İkamet hukuku, para 
sorunları ve dilsel / sosyal / kültürel entegrasyon gibi 
konular düzenli olarak ele alınmaktadır. Ek olarak, değişim 
fırsatları yaratılır ve yerel halkla diyalog teşvik edilir. Genel 
misyon, bu yardımla yeni gelenlerin günlük yaşamlarını 
kolaylaştırmak ve onların topluma entegrasyonunu 
kolaylaştırmaktır. 

Kaynaklar  Üç üye örgütün personeli 
 Caritas ve Diakonie'nin göç danışmanlığı federal 

fonlar tarafından finanse edilmektedir 
 Zora finansal olarak şehir tarafından 

desteklenmektedir, aynı zamanda işi için bağışlara 
bağlıdır 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Ağ toplantıları (Açık Alan) 
 Çalışma grupları 
 Eğitim etkinlikleri 
 Sempozyum 

 E-posta ve telefon yoluyla iletişim 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Bireysel üyelerin sosyal medya kanalları 
 Bireysel üyelerin kendi web siteleri aracılığıyla 

 Yerel basın 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Düzenli bilgi alışverişi 

 Ortak misyon: aynı hedefler için çalışmak 
 Anlaşmalara karşılıklı saygı duyulur 
 İşbirliği 

 Fikirlerin / projelerin uygulanması 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Hedef kitleye ulaşmak bazen zordur. Bu genellikle 
başlatılan projelerde ve / veya tekliflerde görülebilir. 

 Entegrasyon, her zaman büyük engellerle (yasalar, 
toplumun önyargıları, dil engelleri, kültürel 
farklılıklar) işaretlenen uzun bir süreçtir. 

 Yetkililer, ofisler ve şirketlerle işbirliği yapmak 
genellikle zordur. Her iki taraf için uygun bir çözüm 
bulmak için çok sayıda arabuluculuk çalışması 
gerekiyor. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Daima yenilikçi ve uzun ömürlü teklifler 
oluşturmaya çalışın 

 Günlük çalışma için yeni girdiler ve daha fazla 
olasılık elde etmek için ağı genişletmeyi 
hedefleyin 

 Sosyal hizmet uzmanlarına daha fazla eğitim 
sağlayan diğer eğitimler / uzmanlık günleri / 
çalışma grupları vb. bilgi ve araçlar 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Kırsal alanda oldukça küçük bir kasabada yakın işbirliği 
yapan üç yerel entegrasyon aktörünün iyi bir örneğidir. 
İşbirliğinin gayri resmi olarak (resmi işbirliği anlaşmaları 
olmadan) ve hedef gruplara daha fazla fırsat vermek için 
sürekli olarak geliştirilen ortak projeler aracılığıyla iyi 
işleyebileceğini kanıtlıyor. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Website Zora: http://www.zora.de/ 

Website Caritas: https://www.caritas-magdeburg.de/unsere- 
hilfe-beratung/caritas-vor-ort/dekanate-im-bistum- 
magdeburg/dekanat-halberstadt/dekanat-halberstadt 
Website Diakonie: https://www.diakonie- 
halberstadt.de/startseite.html 

E-posta adresi / 

 


