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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Newcomers Network Harz 

(Harz Yeni Gelenler Ağı) 
Kuruluş yılı 2015 

Yer Wernigerode / Saxony-Anhalt / Almanya 

Koordinatör kurum Koordinatör kuruluş yok 

Resmilik derecesi Gayri resmi 

Üyeler Almanya dahil tüm kıtalardan 25'ten fazla farklı ulustan 
100'den fazla insan. 

Faaliyet(ler) alanı Dil; Konut; Kültür ve spor; Kendi kültürünü geliştirmek 

Hedef grup(lar) Göçmenler 

Ağ türü Göçmen ağı 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Newcomers Network, Harz bölgesinde yeni gelenler için bir 

buluşma yeri sunmaktadır. Göçmenlerin kendi kültürlerini 
geliştirip sergileyebilecekleri ve resmi bir derneğin 
kısıtlamaları veya zorunlulukları olmadan bölgenin yeni 
gelenleri ve yerlileriyle iletişim kurabilecekleri bir platformdur. 

Kaynaklar  Konumu kullanma maliyetlerini karşılamak için 
bağışlar (kurumsal veya özel) 

 Toplantılar koordinatör tarafından organize edilir ve 
toplantılara gelen herkes uluslararası büfe için bir 
şeyler getirir ve odayı temaya veya sloganına göre 
dekore etmeye yardımcı olur. 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Anında mesajlaşma (WhatsApp grubu) 
 Facebook özel grubu 
 Dersler 
 Tartışma turları 
 Sosyalleşme: Paylaşılan yemekler, dans, farklı 

dillerde karaoke, restoran ziyaretleri 
 Dış faaliyetlere katılım 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Özel bir grup olduğu için halkla ilişkiler çalışması 
bulunmamaktadır. 

 Her yıl bir dernek tarafından düzenlenen iki harici 
etkinlik desteklenmektedir 

 Bölgesel bir gazetede ağ hakkında birkaç haber var 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Düşük eşikli buluşma yeri: Göçmenler ve yerel 

halk arasında ağ oluşturma; birçok kişisel ilişki 
gelişti 

 Alman kültürünü daha iyi anlamak için göçmen 
olarak deneyim alışverişi 

 İdari prosedürler, iş bulma, barınma ve boş zaman 
etkinlikleri ile değerli destek sunmak 

 Ana dili / kültürü daha fazla geliştirme imkanı sunar 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası iletişim: 25'ten 
fazla milletten temsilcilerin olması 

 Yerliler dahil: Yerli halkın düzenli olarak 
toplantılara gelmesi (her seferinde katılımcıların 
en az% 20'si Alman) 

 2015'ten beri ağın parçası olan kişilerin "pilot" olarak 
hareket etmesi (bu görevi gönüllü ve "bilinçsizce" 
yerine getiren bir sert çekirdek vardır). 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Her toplantı için: Grup resimleri ve temsil edilen tüm 
ülkelerin bir listesi. Bu, bir dahaki sefere 
gelemeyecek olan birini veya diğerini motive eder. 

 Tüm üyeleri, tüm yeni gelenleri belirlemeye, onlara 
yaklaşmaya ve ağa entegre etmeye teşvik etmeye 
çalışmak 

 Ağı genişletmeye çalışın: Almanca öğretmenleriyle 
düzenli olarak yabancı dil olarak iletişime geçin ve 
gruplarındaki davetiyeleri iletmelerini isteyin. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Oldukça az sayıda göçmenin olduğu çok kırsal bir bölgede 
taban düzeyinde gayri resmi göçmen ağına iyi bir örnektir. 
Göçmenler iş, barınma ve yerel topluma katılım için değerli 
bağlantılar kurarlar. Yeni gelenler hem kendi dillerini ve 
kültürlerini geliştirme hem de Harz bölgesindeki Alman dili ve 
yerel toplum hakkında bilgi edinme konusunda güçlenirler. 
Ayrıca göç geçmişi olan ve olmayan yeni gelenler ve yerliler 
için bir buluşma yeridir. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya / 

E-Mail-Address / 

 


