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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Grupp 39 

Kuruluş yılı 2010 

Yer Ronneby / Blekinge län / İsveç 

Koordinatör kurum Ronneby Belediyesi ve Folk Üniversitesi 

Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar 

Üyeler Folk Üniversitesi, Ronneby Belediyesi, Kamu İstihdam 
Hizmetleri, Göçmen dernekleri 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Eğitim ve öğretim; 

Dil; Barınma; Kültür ve spor 

Hedef grup(lar) Göçmen Kadınlar; Kamu Yönetimi ve Kamu İstihdam 
Hizmetleri; Gönüllüler 

Ağ türü Devlet Dışı Entegrasyon Ağı 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Grupp 39, göçmen kadınların farklı konularda (örneğin el 

sanatları) bilgilerini genişletmelerine, İsveç hakkında bilgi 
edinmelerine (kültür ve dil), özgüven geliştirmelerine ve 
onları işgücü piyasasına yakınlaştırmalarına yardımcı oluyor. 
Böylelikle Grupp 39, göçmenlerin İsveç toplumu ve dili 
hakkında bilgi edinebilecekleri bir buluşma yeri haline geldi 
ve el sanatları atölyeleri aracılığıyla yavaş yavaş işgücü 
piyasasına tanıtıldı. Sorumlulukları ve finansmanı paylaşan 
birçok bölgesel aktör yer almaktadır. Yerel vatandaşların 
katılımına özel bir vurgu yapılır, örn. gönüllüler olarak. 

Kaynaklar  Ronneby belediyesi, Çalışma Bürosu ve 
Folkuniversitet'in özel bir dernek olarak finanse 
edilmesi 

 Personel: iki kişi (bir tam zamanlıya eşdeğer), 
Folkuniversitet tarafından ödenen maaşlar; İşçi 
Ofisi, işsiz kadınların işe yerleştirme olarak 
faaliyetlere katılabilmesi için para ödüyor 

 Gelirin bir kısmı el işi ürünler satılarak elde edilir 

 Grupp 39 derneğine üye olarak kaydolan 
vatandaşlar tarafından ödenen üyelik ücretleri 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Sosyal Medya (Facebook) aracılığıyla 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Ana sayfa ve Facebook sayfası 

 Folk Üniversitesi ile birlikte yerel vatandaşların 

katılmaya davet edildiği konferanslar, sergiler, 
kültürel etkinlikler, çalışma çemberleri ve atölye 
çalışmaları düzenlenmesi 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Grupp 39'u on yıl önce kuran üç kurumsal paydaşın 

yakın işbirliği 

 Demokratik ilkelere göre karar alma 

 Gönüllülerin büyük katılımı 
Zorluklar ve öğrenilen dersler  Finansman eksikliği: Kadınların kendilerini 

güvende hissedebilecekleri bir yere sahip 
olmanın maliyeti vardır 

 Ana hedef gruba ulaşmak: Göçmen kadınlar çocuk 
bakımı ve evle meşguller, bazen kocaları tarafından 
katılmalarına izin verilmiyor. Çözümlerden biri, kadın 
odasının yanındaki odada çocuk bakımı 
düzenlemektir. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Ağ etkinliklerinin "ölçülmesi zordur" 

 Ağ on yıl önce kurulmuştu ve ortaklar arasındaki 

işbirliği hala iyi işliyor, bu nedenle devam etmesi 
oldukça muhtemel. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Göçmenlerin İsveç toplumu ve dili hakkında bilgi 
edinebilecekleri bir buluşma yeridir. Gönüllülerin büyük 
katılımı. Çok sayıda ilgili yerel aktör dahil olur ve yakın 
işbirliği içinde birlikte çalışır (Belediye, Folkuniversitet, Kamu 
İstihdam Kurumu, Göçmen dernekleri). Ana hedef grubu 
işgücü piyasasına tanıtmak, özgüvenlerini artırmak ve 
gönüllüleri günlük faaliyetlere dahil etmek, Ronneby 
belediyesinde bir topluluk duygusunu güçlendirmeye katkıda 
bulunur. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Website: https://enisamednolucanin.wixsite.com/grupp39 

Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/category/Local- 
Business/Grupp-39-491834904170551/ 

E-Posta Adresi / 

 


