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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

Netzwerk für Integration der Landeshauptstadt Erfurt
(Eyalet başkenti Erfurt'un entegrasyon ağı)
2004
Erfurt / Thuringia / Almanya
Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH (sosyal bir STK)
Erfurt şehri adına
Resmi işbirliği anlaşması
Yaklaşık 80; temsil edilenler diğerleri arasında idari
organlar, dernekler, kurumlar, göçmen örgütleri
Genel olarak Dahil Etme / Entegrasyon
Kamu Yönetimi; STK'lar; Gönüllüler; Şirketler;
Eğitim sağlayıcılar vb.
Devlet entegrasyon ağı

2. AĞ PROFİLİ
Kısa açıklama

Kaynaklar

1999 yılından bu yana, "Netzwerk für Integration der
Landeshauptstadt Erfurt" Erfurt şehrinde göçmenlerin, kamu
kurumlarının, sosyal yardım kuruluşlarının ve diğer
kuruluşların, kurumların ve göçmenlerin entegrasyonuna
dahil olan bireylerin bir derneği olarak hizmet vermektedir.
Spesifik hedefler, yerel tekliflerin birbiriyle bağlantılı olması,
karmaşık pratik ve talebe yönelik entegrasyon yardımının
oluşturulması, göçmenler arasında kendi kendine yardım
güçlerinin teşviki ve yerel nüfusun göçmenleri ve yeni
gelenleri almaya ve kabul etmeye hazır olma halinin
güçlendirilmesidir. Ağ, göçmenler ve yerel halk için çok
kültürlü teklifler sunan bir danışma ve kültür merkezi olan
Erfurt şehrinin Entegrasyon ve Göç Merkezi'nde (ZIM)
bulunur ve onunla yakın işbirliği içindedir.





İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri






Harici İletişim ve Etkinlik
formatları






Erfurt Şehri Entegrasyon ve Göç Merkezi'nin
(ZIM) odaları, malzemeleri ve altyapısının
kullanımı
Erfurt Belediyesi tarafından finanse edilen bir ağ
koordinatörü
ZIM ile koordineli olarak özel harcamalar
Konuya özel paneller, konferanslar, tartışma
grupları, bilgi tabloları içeren ağ kafe ile tüm
üyeler için (yılda 5 kez) ağ toplantıları
8 çalışma grubunun tematik toplantıları (yılda
2-6 toplantı)
İki aylık etkinlik takvimi
Düzenli olarak güncellenen ana sayfa
Konuya özel paneller, konferanslar ve ağ kafesi
ile ağ konferanslarının organizasyonunu içeren
özel üye yönetimi
Aylık bilgi postası




İki aylık etkinlik takvimi
Gerektiğinde entegrasyon konusunda daha
fazla eğitim ve etkinlik sunulması

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR
Başarı faktörleri








Zorluklar ve öğrenilen dersler



Ağ esnektir ve değişme istekliliği yüksektir



Rekabetçi davranış (ör. Dil kursu
sağlayıcıları arasında)
Kısmi bilgi kaybı (tek tip bir iletişim
platformunun olmaması ve üyeler ile
personelin yüksek dalgalanması nedeniyle)
Gönüllülerden ve göçmenlerden girdi eksikliği





Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik

Üyeler arasında düzenli deneyim alışverişi
ve açık tartışma kültürü
Çalışma gruplarındaki değişim somut
projelere ve hedeflere yöneliktir
Düzenli olarak konferanslara katılan
federal yetkililer tarafından ağın takdir
edilmesi
Açık ve iyi yapılandırılmış bilgi akışı
Üyelerin, diğer üyelerin deneyim ve
uzmanlıklarından karşılıklı olarak
yararlanabileceklerinin farkına varmaları



Üyeler arasında düzenli anketler ve sonuçlara göre
ağdaki ayarlamalar



Gelecek yılın hedef rakamlarının temelini oluşturan
yıllık rapor

Ağ, yirmi yılı aşkın süredir şehir ve yerel aktörler arasında bir
bağlantı olarak başarılı bir şekilde işliyor ve 2015 ve 2016'da
mülteci göçündeki ani artışın ardından genişledi. Şehir adına
bir STK tarafından koordinasyon modeli yenilikçidir ve diğer
belediyelerde bu şekilde uygulanabilir.

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

Website: www.integration-migration-thueringen.de/netzwerk
netzwerk@integration-migration-thueringen.de

