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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Narrative 4 Girl's Stories 

(4 Kızın Hikaye Anlatımı) 
Kuruluş yılı 2017 

Yer Limerick City / Munster/ İrlanda 

Koordinatör kurum 4 Hikaye Anlatımı İrlanda 

Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar 

Üyeler Limerick City'de yaşayan 13-19 yaş arası göçmen kadınlar 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Kültür ve spor 

Hedef grup(lar) Göçmenler 

Ağ türü Gayri Resmi Grup 

 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Girls Stories projesi, Limerick şehrine yeni gelen genç ergen 

göçmen kadınlar için bir okul sonrası buluşma yeridir. Kızlar 
Suriye, Afganistan, Suudi Arabistan, Pakistan, Malezya, 
Hırvatistan ve Letonya'dan farklı kültürel geçmişlere sahipler. 
Projenin başarısının temeli, güvenli alan kavramıdır. Kızlar 
sözlü ve yazılı İngilizce pratiği yapma fırsatı yakalar. Ayrıca 
kil, boya, baskı ve sanat enstalasyonları gibi çeşitli farklı 
sanat malzemelerini keşfetme fırsatı da buluyorlar. Proje, 
sosyal ve duygusal entegrasyonu ve uyumu kolaylaştırırken, 
gelişimsel kimliklerine katkıda bulunmayı ve değişen bir 
dünyada yeni ve heyecan verici anlatılar oluşturmayı 
hedefliyor. 

Kaynaklar  Adalet Bakanlığı Toplulukları Entegrasyon 
Fonu 

 Ayni Katkılar 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Anında Mesajlaşma (WhatsApp) 
 E-posta 
 Çoğu bilgi yüz yüze paylaşılır 

 Kullanılan teknikler: hikaye alışverişi, çevre 
uygulamaları 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Üyeler tarafından üretilen sanat eserlerinin yıllık 
halka açık sergisi 

 Sosyal Medya (Twitter, Facebook) 

 Katılımcıların çalışmalarının yer aldığı broşür. 
 
 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Üyeler, grup olarak yapmak istedikleri temayı / işi 

seçerler 

 Düşük üyelik engelleri: Üyeler isterlerse 
oturumları kaçırmakta özgürdür 

 Hedef grubun dahil edilmesi: İhtiyacı olan 
katılımcılara atıştırmalıklar, içecekler ve Otobüs 
ücreti sağlanır 



 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Katılımcılar birçok zorlukla karşı karşıyadır. Ağ / 
proje bunun ötesinde güvenli bir alandır. 
Katılımcıların çalıştaylardan önce acıkması gibi 
bazı zorluklarla karşılaştık. Artık yiyecek / otobüs 
ücretleri sağlıyoruz. 

 Hedef gruba ulaşmak: Toplumla güven oluşturmak 
uzun zaman aldı. Ağ ebeveynlerle buluştu ve şehir 
merkezli bir göçmen hakları örgütü olan Doras 
Lumni'den tavsiye aldı. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Anketler: Ağ, üyelerin refah, dil becerileri, sanat 
becerileri ve kendini ifade etme becerileriyle ilgili 
gelişimini ölçer. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Hikaye alışverişi ve kendi yeni bir anlatı geliştirme yaklaşımı 
yenilikçidir ve kolayca aktarılabilir. Kadın göçmenler olarak 
niş hedef gruplar için özellikle önemli görünüyor. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Website: http://narrative4.ie/girls-stories-2/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/narrative4Ireland/?hc_ref=ARSQ 
2yRBFQmMbJal- 
kU08nTOja01AGc7tE6CuC79YHpVayn_oNYrcEDnJpPqvm 
BnxRw&fref=nf& tn__=kC-R 

E-Posta Adresi / 

 


