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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı New Communities Partnership (NCP) 

(Yeni Topluluklar Ortaklığı) 
Kuruluş yılı 2003 

Yer Dublin, İrlanda'da iki ofis ve Cork'ta bir başka ofis 

Koordinatör kurum Yeni Topluluklar Ortaklığı 

Resmilik derecesi Resmi Sözleşme (NCP, kayıtlı bir hayır kurumudur) 

Üyeler İrlanda'da 150'den fazla göçmen ve etnik azınlık örgütü 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; İşgücü piyasası; 
Eğitim ve öğretim; Dil; Vatandaşlığa geçiş süreci 

Hedef grup(lar) Mülteciler; Göçmenler; Etnik azınlıklar 

Ağ türü Göçmen Ağı 

 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Yeni Topluluklar Ağı (NCP), İrlanda'daki göçmen 

liderliğindeki grupların ulusal bir şemsiye ağıdır. NCP'nin 
misyonu, yaşamlarını etkileyen politikalardaki olumlu 
değişiklikleri etkilemek için her düzeyde etnik azınlık 
liderliğindeki kuruluşları temsil eden ve güçlendiren etkili bir 
ağ olmaktır. Ağ, göçmen grupların İrlanda yaşamının 
ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yönlerinde eşitliğe 
ulaştığı kültürlerarası ve kapsayıcı bir İrlanda toplumu için 
çalışıyor. Amaçları, olumlu değişimi etkilemek ve 
göçmenlerin yaşamlarını etkileyen politikaları 
bilgilendirmek için İrlanda toplumunun her düzeyinde etnik 
azınlıkların temsilini ve katılımını sağlamaktır. Ana stratejik 
hedefler: 

- İrlanda'daki göçmen topluluklardan insanlara daha 
iyi hizmet sunumunu geliştiren ve İrlanda 
toplumunda kültürel anlayışı teşvik eden hedefli 
eğitimin verilmesi. 

- Yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde göçmen 
topluluklar için etkili ekonomik katılım, entegrasyon 
ve sosyal içerme girişimlerini teşvik etmek ve 
sürdürmek. 

- Farkındalığı teşvik edin, erişimi iyileştirin ve 

- İrlanda'daki yerel topluluktaki göçmenler için 
ısmarlama hizmetler sağlamak ve oluşturmak. 

Kaynaklar  • NCP altı farklı proje veya hizmet yürütür ve hepsi 
Hükümet girişimleri (Adalet ve Eşitlik Bakanlığı, 
Avrupa Sosyal Fonu, Tusla, vb.) Tarafından farklı 
şekilde finanse edilir. 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Sosyal medya (Facebook, Twitter vb.) 

 Üyelerle iletişim halinde olmak için e-postalar, 
telefon görüşmeleri, Yakınlaştırma toplantıları 
vb. 



 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 NCP, ailelerin ve üyelerin bir araya gelmesi için 
her yıl Kültürlerarası Aile Günü düzenlemektedir. 

 Diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere 
veya girişimlere katılım 

 
 
 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Topluluklarda gerçekten ihtiyaç duyulan bir 

hizmet sunmak 

 Geniş ağ ve ulusal erişim 

 Dijital iletişimde uzman 

 Savunmasız göçmen grupları üzerinde 
doğrudan etki, örn. göçmen kadınlar 

 Göçmen kadınları işe almak için şirketlerle çalışmak, 
ör. 30 şirkete insan alması için eğitim 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Finansman için başvurmak zor kabul edilir, ancak 
deneyimli kadroları vardır 

 Mülteciler için iş bulmaya çalışmak zor olabilir, 
ancak NCP işletmeleri ve İK şirketlerini eğitmeye 
yardımcı olur 

 İrlanda İşgücü Göç Politikası, ancak yıllar geçtikçe 
işler biraz değişti. 

 daha kapsayıcı yaklaşım 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  NCP, desteklenen göçmenler hakkında başarı 
hikayeleri toplar. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik NCP, göçmen geçmişi olan ve İrlanda'ya gelen 
göçmenlerin karşılaştığı sorunları bilen kişiler tarafından 
yürütülmektedir. Göçmen-öz temsiliyetini teşvik eden 
göçmen-öz örgütleri için bir şemsiye örgüt yapısı, diğer 
ülkeler için örnek teşkil edebilir. Ağ tarafından uygulanan 
(destek) projeler ve hizmetler yenilikçidir ve aynı zamanda 
yüksek bir aktarılabilirlik potansiyeline sahiptir (bkz. 
https://www.newcommunities.ie/services/). 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya https://www.newcommunities.ie/ 

https://twitter.com/new_communities 
https://www.facebook.com/newcommunities/ 
https://www.youtube.com/channel/UC7vsyr2nKlZ9H3TP9zvqnnA 

E-Posta Adresi info@newcommunities.ie 

 


