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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

Roscommon Refugee Resettlement Programme
(Roscommon Mülteci Yeniden Yerleşim Programı)
2019
Roscommon County / İrlanda
Roscommon Konseyi
Esnek resmi anlaşmalar ve normlar
Yetkililer; Gönüllüler; Eğitim Kurumları; STK'lar
Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Eğitim ve öğretim;
Dil; Sağlık hizmeti; Barınma
Mülteciler; Kamu İdareleri; STK'lar
Eyalet entegrasyon ağı

2. AĞ PROFİLİ
Kısa açıklama

Ağ, Roscommon ilinde BMMYK Programları kapsamında
yeniden yerleştirilen Suriyeli ailelere destek sağlıyor. Bu
program kapsamındaki mültecilerin yeni topluluklarına
entegrasyonunu sağlamak için toplu olarak çalışan çeşitli
kurum ve kuruluşlardan oluşur. Ağın amacı, İngilizce
yeterliliklerini artırmak, sosyal izolasyonu azaltmak, eğitim ve
beceri geliştirme yoluyla bağımsızlığı teşvik etmek ve aynı
zamanda statü veya etnik kökene göre basmakalıp olmak
yerine kim olduklarını kabul etmelerine yardımcı olmaktır.

Kaynaklar



İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri





AB (AMIF) ve İrlanda hükümeti tarafından finanse
edilmektedir
Ağ toplantıları
E-postalar
Görüntülü telefon

Harici İletişim ve Etkinlik
formatları




Sosyal Medya
Basılı medya

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR
Başarı faktörleri









İşbirliği
Ortak düşünme
Kaynakların birleştirilmesi
Sinerji kullanımı
Organize yaklaşım
Üzerinde anlaşılan eylem planlaması
Sürdürülebilirlik atölyeleri

Zorluklar ve öğrenilen dersler



Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik



Belirsiz finansman kaynakları her zaman bir
zorluktur ve ağ, kaynakları daha mevcut ve ortaya
çıkan yeniden yerleşim vakalarına genişletmek için
sürekli olarak ek finansman elde etmeye
çalışmaktadır.
Ağ, temel başarı faktörlerini belirler ve bunları
özetleyici ve biçimlendirici tekniklerin harmanlanmış
bir karışımı ile değerlendirir. Kilit başarı faktörleri,
toplu hedef belirleme, kalite yönetimi ve izleme
yoluyla elde edilir.

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik

Özellikle Roscommon'un coğrafi alanına uyarlanmış yerel bir
aşağıdan yukarıya yaklaşımı. Ortak yaklaşım, sinerjinin var
olmasına izin verir ve çabaların tekrarlanmasını önler.

4. DAHA FAZLA BİLGİ
Web Sitesi, Sosyal Medya
E-Posta Adresi

Website: www.rosleaderpartnership.ie/
reception@ridc.ie

