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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Centri di Accoglienza Straordinaria Perugia (Perugia 

Belediyesi Olağanüstü Kabul Merkezi) 

Kuruluş yılı 2014 

Yer Perugia / Umbria / İtalya 

Koordinatör kurum "Arcisolidarietà" Derneği 

Resmilik derecesi Resmi işbirliği anlaşması 

Üyeler Arcisolidarietà derneği ve İtalyanlar tarafından İçişleri 
Bakanlığı'nın sığınmacı kabulü ihalesine katılmak üzere ihale 
çağrısına başvurmak üzere geçici bir amaç dernek kuran "Il 
cerchio" ve "Perusia" adlı sosyal kooperatifler. 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Konut; Sağlık; 
Yasal koruma 

Hedef grup(lar) Göçmenler; Sığınmacılar 

Ağ türü Ortak hizmet sunumu 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Perugia belediyesinin Centri di Accoglienza Straordinaria 

(CAS) merkezi, Perugia topraklarına yayılmış sığınmacılar 
için (olağanüstü) bir başlangıç kabul merkezidir. Yerel 
belediye ile işbirliği içinde çeşitli STK'lar tarafından 
barındırılır ve sıradan kabul tesislerinde veya yerel makamlar 
tarafından sağlanan hizmetlerde yer eksikliğini telafi etmek 
için finanse edilir. Amaç, sığınmacıları ağırlamak ve sığınma 
talepleri sırasında onlara yasal koruma, sıhhi yardım ve yerel 
entegrasyon hizmetlerine yönlendirme ile yardımcı olmaktır. 

Kaynaklar  İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edildi 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Düzenli ağ toplantıları 
 Sesli telefon (Skype) 

 Anında mesajlaşma (WhatsApp) 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Kamu kurumlarıyla resmi ve gayri resmi temaslar 
(Questura ve Prefettura) 

 
 
 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Ağ üyeleri arasında verimli iletişim ve iyi 

ilişkiler 

 Merkezin iyi konumu (şehir merkezinden izole 
değil) 

 Üyelerin sığınmacılara ev sahipliği yapma 
konusundaki uzmanlığı 

 Kamu otoriteleri ve resmi olmayan ağlarla iyi ilişkiler 



 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  İtalya'da (yaklaşık iki yıl) sığınma taleplerine ilişkin 
uzun bürokratik gecikmeler nedeniyle birçok kişi 
stres ve hayal kırıklığı altındadır. Bu sorun, belirli 
tekliflerin sağlanmasıyla ilgilenilir, örn. dil kursları, 
arabuluculuk vb. 

 Dil yetkinliklerini güçlendirmek ve iş bulmalarına 
yardımcı olmak için onlara bölgesel hizmetler 
oryantasyonu konusunda yardımcı olun. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik / 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Mültecilerin ilk kabulü ve entegrasyonuna yerel STK'ların 
katılımı transfer potansiyeline sahiptir. 

 
 
 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya / 

E-Posta Adresi / 

 


