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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Orti in Pace 

(Barış İçinde Bahçeler) 
Kuruluş yılı 2016 

Yer Allerona / Umbria / İtalya 

Koordinatör kurum "Il Ginepro" Derneği 

Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar 

Üyeler Çevre ve sosyal ekonomi ile bağlantılı gönüllü dernekler; 
Sosyal kooperatifler; Kültür dernekleri; Bireyler 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; İşgücü piyasası; 
Eğitim ve Öğretim; Kültür ve spor 

Hedef grup(lar) Göçmenler; Mülteciler 

Ağ türü Non-state integration network 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Barış İçinde Bahçeler, göçmenlerin ve mültecilerin çalışmaya 

davet edildiği bir topluluk bahçesine sahip bir sosyal tarım 
projesidir. Bahçe bir buluşma ve öğrenme alanıdır ve çeşitli 
kültürel etkinlikler için bir mekan olabilir. Açıklanan hedef, 
sürdürülebilir bir ekonomiye izin veren, çevreye ve ağın 
faaliyetlerine katılmak isteyen insanlara saygı duyan açık ve 
kapsayıcı bir bağlam oluşturmaktır. 

Kaynaklar  Taahhütlü bir kişiden ücretsiz arazi hibe 

 Orvieto belediyesinin SIPROIMI projesinden ve 
"Oasi agricola" kooperatifinden kaynaklar 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Gayri resmi bağlamda (açık havada) ağ toplantıları 
 E-posta 

 Anında mesajlaşma (WhatsApp) 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Halka açık etkinlikler (Açık Hava Sineması) 

 
 
 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Yatay ilişkiler: Tüm ağ katılımcıları eşit şartlarda 

toplanır, herkes hoş karşılanır 

 Az ekonomik kaynağa rağmen sürekli ve sürekli 
iyileştirme 

 Ağı yeni fikirlerle genişletmek 

 Kapsayıcı yaklaşım 

 Uygun yerellik 

 Kültürel aktiviteler 
Zorluklar ve öğrenilen dersler  • Ağı olağan üyelerin dışına genişletmek: Orti in 

Pace, kabul merkezinde barındırılan göçmenler ve 
engelliler için stajyerlik yapacak bir şirketler ağı 
oluşturmayı 

 



 

 ve bahçe projesine katılan kişileri işe almayı 
hedefliyor. Bu hedefe henüz tam olarak ulaşılmadı, 
ancak ilerleme yavaş ilerliyor. 

 Sadece tarım alanında değil, özellikle sosyo-kültürel 
etkinlikler düzenlemede Pace'de Ort'u daha da 
kurmak. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Şu anda kullanımda olan değerlendirme teknikleri yok

 Sürekli olarak yeni aktörleri dahil etmeye ve 

projelere katılmaya çalışmak, örn. Mahkümları 
eğitim faaliyetlerine katma projesi 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Sosyal tarım alanındaki bir entegrasyon aktörleri ağı, 
göçmenleri ve mültecileri işgücü piyasasına tanıtmak ve 
kırsal alandaki yerel toplumla tanışmalarını sağlamak için 
çok uygun bir yaklaşım sunmaktadır. Ağ, buluşma ve 
öğrenme için düşük eşikli bir fırsat sağlar. Bu aynı zamanda 
Avrupa'daki diğer kırsal alanlarda da bir strateji olabilir. 

 
 
 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya / 

E-Posta Adresi / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


