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1. GENEL BİLGİ
Ağın adı
Kuruluş yılı
Yer
Koordinatör kurum
Resmilik derecesi
Üyeler
Faaliyet(ler) alanı

Hedef grup(lar)
Ağ türü

Migrantinnen Netzwerk Bayern
(Göçmen Kadınlar Ağı Bayern)
2013
Augsburg / Bavyera / Almanya
Göçmen Kadınlar-Ağı Bayern e.V.
Resmi Dernek
Gerçek Kişiler (Kadın Göçmenler)
Göçmen kadınların yasal, siyasi ve sosyal eşitliği, çıkarların
siyasi temsili ve öz temsil, katılımın teşviki vb.
Kadın Göçmenler
Bölgesel Çalışma Grupları ile Dernek (Bavyera)

2. AĞ PROFİLİ
Kısa açıklama

Bavyera'nın dört bir yanından göç geçmişi olan 100'den fazla
kadın, Haziran 2013'te Bavyera Göçmen Kadınlar Ağı'nı
kurdu. Bu ağ, Almanya'da eyalet düzeyinde kadın
göçmenlerin ilk derneğiydi. Göçmen Kadın Ağı Bavyera siyasi
değildir, mezhebe bağlı değildir, uluslar arası ve bağımsızdır
ve Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und
Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) ve IN VIA KOFIZA
Landesstelle Bayern'in bir girişimine dayanmaktadır. Ağın
amacı, Bavyera'daki göçmen kadınların çıkarlarının siyasette
ve kamusal alanda kendi kendini temsil etmesi ve yerel ve
ulusal ağlarda deneyim ve bilgi alışverişidir. Dernek, Bavyera
genelinde aktiftir ve yerel çalışma grupları tarafından temsil
edilmektedir. eyalet genelinde 30'dan fazla bölge / şehir.
Derneğin iki ana hedefi vardır:
1. Bölgesel eğitim programlarını uygulamak için:
- Güçlendirme, özgüven ve olumlu rol modelleri iletme,
bölgesel topluma aktif olarak katılma motivasyonu (örn.
Gönüllü çalışma, staj vb.)
- Tipik destek alanları şunlardır:
Eğitim
- Konut kanunu
İş kanunu
- Kişileri düzenleme
- İşlerin ve stajların yerleştirilmesi
2. Siyasette ve toplumda sesinizi duyurmak
Dernek, farklı bir hedef kitleye ortak ve önemli bir ses verir.
Bu şekilde, daha önce duyulmamış ortak merkezi mesajlar
iletilebilir.

Kaynaklar



Üyelik aidatları

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri






Gönüllü taahhüt
Destekleyici üyeler / Bağışlar
Finanse edilen projelerde işbirliği (ara sıra)
2018 yılına kadar IQ Programı "Yeterlilik
yoluyla Entegrasyon - IQ" Bölümü





Kapsamlı e-posta dağıtım listeleri, bilgilerin
bölgesel çalışma gruplarına ve üyelerine hedefli bir
şekilde ve kısa sürede dağıtılmasını sağlar.
Bölgesel yerel gruplar, ağ tarafından desteklenen
kendi bölgesel projelerini ve girişimlerini organize
eder ve uygular.
Çalışma Grubu Toplantıları
Dernek, bölgesel düzeyde göçmen kadınlara en
yetkin desteği sağlamak için bölgesel çalışma
gruplarına mevcut projeler, girişimler, uygulamalar
vb. Hakkında bilgi sağlar.
Göçmen kadınlarla / kadınlar için danışmanlık
faaliyetleri
Yıllık sempozyum (sonuncusu 2019)



Üç Aylık Üyelik Toplantıları






İnternet sitesi
Sosyal Medya İletişimi
Basın yayınları
Bülten








Harici İletişim ve Etkinlik
formatları

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR
Başarı faktörleri





Hedef grubun kendisi için hedef gruptan yardım:
Göçmen kadınlar göçmen kadınlara yardım eder böylece hedef grubun sorunlarını ve ihtiyaçlarını
kendi deneyimlerinden anlarlar. Bu şekilde, teklif
gerçek ihtiyaçlara göre uyarlanabilir ve temas
engelleri düşük eşik düzeylidir.
Ülke çeşitliliği: belirli ana ülkelerle sınırlama yok
Özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış bölgesellik:
Bölgelerin Çeşitliliği. Ağın 30'dan fazla çalışma
grubu vardır ve bu nedenle bilgiyi hızlı ve geniş bir
şekilde yayabilir - ancak aynı zamanda tüm federal
eyaletteki durumun net bir resmini de hızlı bir
şekilde alabilir.
Hem eyalet hem de yerel düzeyde siyaset ve idare
alanındaki iyi ağlar, göçmen kadınlara daha önce
mevcut olmayan bir ses ve görünürlük sağlar
Hedef grupla bölgesel ağ, çok iyi iletişim sağlar



Katılımda bölgesel farklılıklar






Zorluklar ve öğrenilen dersler







İşinizin yanında gönüllü / Gönüllü çalışma
(kaynaklar / insan gücü)
Kısmen projeler aracılığıyla finanse etmek
(beyin göçü)
Çok özel bir zorluk olarak Korona: Kadın
göçmenler özellikle dijital olarak zayıf bir ağa
sahipler. Hedef grupla iletişim ve bilgi
sağlanması (o zamanlar özellikle önemliydi)
bölgesel düzeyde neredeyse hiç
uygulanamıyordu. Dernek çalışması da bu
dönemde özellikle zordu.
Kalıcı personeli olmayan bir dernek olarak
kaynaklar sınırlıdır - dahası, dernek yapısı
belirli destek programlarına uygun değildir.

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, dernek yapıları ile sağlanır. Başarı çeşitli
düzeylerde ölçülebilir. Örneğin üyelik gelişiminde ve dernek
üyelerinin bağlılıklarında yansıtılır. Tabii ki uygulama ve
başarı, ilgili bölgelerde farklıdır.

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik

Dernek, Bavyera'daki kadın göçmenlere ortak, geniş
ölçüde görünür ve duyulabilir bir ses veriyor. Hedef
grubun sorunları ve ihtiyaçları böylelikle sosyal, politik
ve idari düzeyde görünür hale gelir. Dernek, bu haliyle
Almanya'da öncü bir rol oynadı.
Dernek, çok sayıda girişim ve projeyle yoğun ağ kurarak
etkilerini de güçlendirir.
Bölgesel çalışma grupları oluşturmak için dernek
kaynaklarını (tüzük vb.) Kullanarak Bavyera içinde
aktarılabilirlik basit.

4. DAHA FAZLA BİLGİ
Web Sitesi, Sosyal Medya
E-posta adresi

Website: www.migrantinnen-bayern.de
sadija.klepo@migrantinnen-bayern.de

