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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı EMINENT Network 

(EMINENT Ağı) 
Kuruluş yılı 2019 

Yer Belfast / Kuzey İrlanda / Birleşik Krallık 

Koordinatör kurum Doğu Belfast Girişimi 

Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar 

Üyeler East Belfast Enterprise (İngiltere), Momentum Marketing 
Services (İrlanda), Roscommon Leader Partnership 
(İrlanda), ROC Noorderpoort (Hollanda), tvw GmbH 
(Almanya) ve Avrupa E-Öğrenim Enstitüsü (Danimarka) 

Faaliyet(ler) alanı İşgücü piyasası; Eğitim ve öğretim 

Hedef grup(lar) Kadın göçmen girişimciler; Kamu ve özel eğitim sağlayıcıları 

Ağ türü Proje konsorsiyumu 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama EMINENT'in genel amacı, kadın göçmen girişimcileri, 

girişimcilik Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarından aldıkları 
eğitimin kalitesini ve erişimlerini dönüştürerek teşvik etmek 
ve desteklemektir. Bu projeyi yapmak için üyeler, kadın 
göçmen girişimcilerin yararlanabileceği öğrenme fırsatlarının 
kalitesini iyileştirmek için bir dizi kurumsal eğitim sağlayıcıyla 
(örneğin yerel yönetimler, toplum kuruluşları) birlikte 
çalışırlar. Kadın göçmen girişimcilerin yerel toplulukları ve 
genel olarak AB'nin ekonomik büyüme potansiyeli için hala 
kullanılmayan bir potansiyel olduğunu akılda tutarak. 
EMINENT, göçmenlerle, özellikle de kadın göçmenlerle 
çalışan tüm kuruluşları projeye dahil olmaya ve bağlanmaya 
teşvik eder. Bu aynı zamanda bu politika alanına dahil olan 
devlet organlarını da içerir. 

Kaynaklar  Proje finansmanı (Erasmus +) 

 Konsorsiyumdaki ortaklar, projede çalışmak 
için tüm özel personele sahiptir 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Görüntülü telefon aracılığıyla düzenli 
toplantılar (Skype, Zoom) 

 Ortak ülkelerdeki farklı yerlerde periyodik yüz 
yüze ağ toplantıları 

 Bulut tabanlı dosya paylaşım platformları 
(Dropbox) 

 Özel bir çevrimiçi web portalı 
(https://www.eminentproject.eu) 

 Sosyal medya etkileşimi 

 Proje iletişimi gevşek bir şekilde SCRUM proje 
yönetimi metodolojisine dayanır 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Çevrimiçi sosyal medya faaliyeti yoluyla bilginin aktif 
olarak yayılması: 



 

 https://www.linkedin.com/company/enabling- 
female-migrant-entrepreneurs/ 

 Bilgilendirme oturumları 
 Daha geleneksel baskı medyasının kullanılması 
 Göçmenlerle çalışmaya dahil olan kuruluşlar da dahil 

olmak üzere, ortak ağlar aracılığıyla birçok halkla 
ilişkiler faaliyeti 

 
 
 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  • Açık ve düzenli iletişim 

 • Vizyona kolektif bir bağlılık 
 • Çevrimiçi sanal konferans araçlarının kullanımı 
 • Çok çeşitli ağlara erişimi olan ortaklar 

 • Katılımı kolaylaştırmak için özel bir web portalı 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Kültür: Farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden 
kuruluşların bir araya getirilmesi dikkatle 
yönetilmelidir. 

 Hedef grubun dahil edilmesi: Kadın göçmen 
girişimciler çok niş bir hedef demografidir. En iyi 
sonuç veren yaklaşım, bu hedef grubu 
göçmenlerle çalışmaya kendini adamış 
kuruluşlar aracılığıyla meşgul etmekti. 

 COVID-19: Toplu olarak seyahat ve toplantıyla ilgili 
kısıtlamalar önemli bir zorluk olmuştur. Sanal iletişim 
platformlarının çok daha fazla kullanılması, bu 
zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı oldu. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Açık kaynak olarak paylaşılacak kaynaklarla 
donatılmış özel bir çevrimiçi portal, gelecekte ağı 
sürdürmek için ana araç olacaktır. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Ortaklık henüz geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu için etki 
henüz değerlendirilemiyor. Kadın göçmen girişimciler, daha 
fazla ilgiyi hak eden hedef gruptur. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya https://www.eminentproject.eu/ 

https://www.facebook.com/EMINENTprojecteu 
https://twitter.com/eminentproject 
https://www.linkedin.com/company/enabling-female- 
migrant-entrepreneurs/ 

E-Posta Adresi reception@eastbelfast.org 

 


