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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

Sligo Global Kitchen
(Sligo Küresel Mutfak)
2014
Sligo / County Sligo / İrlanda
Bireysel bir gönüllü
Bazı resmi ve bazı resmi olmayan anlaşmalar (etkinliğe bağlı
olarak)
Sligo'nun yerlileri; Göçmenler; Mülteciler (özellikle
sığınmacılar)
Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Eğitim ve öğretim
Mülteciler; Göçmenler; Gönüllüler
Gayri Resmi Grup

2. AĞ PROFİLİ
Kısa açıklama

Kaynaklar

Sligo Global Kitchen'ın vizyonu ve misyonu, sığınmacıları
yerel topluma entegre etmek ve birlikte yemek pişirerek ve iyi
yemek sevgisini paylaşarak onları Sligo topluluğunun
üyeleriyle birleştirmektir. Sığınmacılar için barınma
tesislerinde genellikle yemek pişirme tesisleri
sağlanmamaktadır. Bu nedenle, Sligo Global Kitchen, tüm
sığınmacıları Sligo'nun çeşitli yerlileri ve farklı milletlerden
sığınmacılardan oluşan gayri resmi bir grup tarafından
düzenlenen yemek pişirme etkinliklerine katılmaya teşvik
eder. Her etkinlikte en az iki ülkenin temsilcileri kendi
ülkelerinden yemek pişiriyor. İlk yılın sonunda 11 ülkeden
lezzetleri paylaştılar. İkinci yıla kadar, 15 ülkeden tatlar
aldılar ve bugüne kadar, kendileri sığınmacı olmayan ancak
Fikri seven ve destekleyen insanların ülkeleri de dahil olmak
üzere 15'ten fazla ülkeden tariflerde paylaştılar. Her etkinlik
için bir ülke ve tema seçilir, örn. "Kamerun Hikayesi". Evden
uzakta da olsa, o ülkeden gelen insanlara kutlama platformu
vermek için ülkenin bağımsızlık ayıyla eşleştirilmeye çalışılır.




Ağ, farklı yerel kuruluşlar tarafından çeşitli
şekillerde desteklenmiştir
Her mekanda sofrayı paylaşan herkesten cömert
bağışlar



Sligo topluluğu tarafından topluluk yapılanması
üzerine ücretsiz mentorluk sunuldu

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri






Ağ toplantıları
Görüntülü telefon (Yakınlaştırma)
Anında mesajlaşma (WhatsApp)
E-postalar

Harici İletişim ve Etkinlik
formatları



Sosyal medya (Facebook, Twitter ve Instagram,
etkinliklerini duyurmak için)




Yerel medya
E-posta ile her olaydan geri bildirim toplayın

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR
Başarı faktörleri








Zorluklar ve öğrenilen dersler






Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik




Yerel halkı ve sığınmacıları bir araya getirmek
ve ağ kurmak için düşük eşikli bir fırsat olarak
yemek pişirme
Sligo'daki yerel kuruluşlar ve yerel topluluk
tarafından çok sayıda destek
Üyelerin yarısından fazlasının yerel
restoranlarda çalışmasının bir sonucu olarak,
eğitimli üyeler ve üyeleri eğitmek için fon
alabilme
Sligo topluluğunun her kesiminden üyeler etkinliklere
geliyor
Projeyi genişletmek ve resmi hale getirmek için
gerekli tüm becerilere sahip olmamak
Kısıtlayıcı göç yasası, sığınmacıların yalnızca
ikametgahlarına sahiplerse proje üzerinde
çalışmalarına izin verildiği için neler
yapabileceklerine ilişkin bir sorundur.
Yüksek ciro, sürekli yeni insanlar yetiştirme

Geri bildirim, her olaydan posta yoluyla toplanır
Ağ ulusal düzeyde tanınsa da (örneğin, 2018'de
Irish Food Writers Guild ödülünü alarak), gelecek
belirsiz. Ağ gönüllülük esasına dayanmaktadır ve
bağışlarla finanse edilmektedir, bu nedenle
sürdürmek zordur.
Spesifik hedef grubun ihtiyaçları şu yaklaşımla karşılanır:
ülkeye entegre olmayı son derece zorlaştıran ve çalışmayı
yasadışı hale getiren bu koşullar altında ülkeye gelen
göçmenler. Bu grubun, alanı paylaştıkları ve kendi
yemeklerini pişirme seçeneğinin olmadığı konut çözümünde
yaşamak gibi daha spesifik sorunları var. Bu proje, yerel
topluluktan ve ötesinden çok sayıda paydaşın düşük eşikli bir
şekilde dahil edilirken, göçmen topluluğunun niş bir hedef
grubunun belirli bir sorununun yenilikçi bir şekilde nasıl ele
alınacağına bir örnektir. Sligo Global Kitchen, sığınmacıları
toplumla bütünleştirmede iyi çalışıyor. Yeni insanlara ve
üyelere yemek yapma fırsatı verdiği için çekicidir. Bu model
kolayca kopyalanabilir ve benzer veya farklı hedef gruplar
için kullanılabilir. Yerel topluluk arasında popüler olduğu
kanıtlanmıştır ve kapsayıcı ve eyleme yönelik yöntem, hedef
grup tarafından takdir edilmesini sağlar.

4. DAHA FAZLA BİLGİ
Web Sitesi, Sosyal Medya

E-Posta Adresi

Further information: https://sligohub.com/sligo-globalkitchen-2/
Facebook: https://www.facebook.com/foodsies/
/

