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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Voices of Young Refugees in Europe (VYRE) 

(Avrupa'daki Genç Mültecilerin Sesleri) 
Kuruluş yılı 2008 

Yer Merkezi Strasbourg, Fransa'da 

Koordinatör kurum Koordinatör kuruluş yok 

Resmilik derecesi Esnek resmi anlaşmalar ve normlar 

(Üyeler ağa kaydolur) 

Üyeler Genç mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar ve üye 

bu gençlerle çalışan kuruluşlar 

Faaliyet(ler) alanı Kapsayıcılık / Entegrasyon genel olarak; Eğitim ve öğretim; 
Savunuculuk; Katılım 

Hedef grup(lar) Mülteciler, Göçmenler, STK'lar, Gönüllüler 

Ağ türü Göçmen Ağı 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama VYRE, Avrupa'daki bireysel genç mültecilerin ve mülteci 

örgütlerinin seslerini birleştirme ve güçlendirme çabası 
içinde genç mülteciler tarafından ve onlar için oluşturulan 
uluslararası bir ağ olarak. Avrupa'daki mülteci geçmişine 
sahip birçok genç, topluma katılım olanakları söz konusu 
olduğunda ayrımcılığa ve çoğu zaman dışlanmaya maruz 
kaldığı için bu vazgeçilmezdir. Ağ, üyelerin deneyimleri 
paylaşabileceği ve ortak kaygıları dile getirebileceği, yeni 
beceriler edinebileceği ve kapasitelerini güçlendirebileceği, 
mülteci olmanın nedenleri hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olan ve daha büyük kapasite geliştirme kapasitesine sahip 
bir Avrupa'ya katkıda bulunabileceği uluslararası bir gençlik 
örgütü olarak yürütülmektedir. ile sosyal uyum temel olarak 
kültürlerarası öğrenme. 

Kaynaklar Çeşitli projeler için farklı kurumlar ve hibe programları 
tarafından sağlanan finansman, genellikle diğer kuruluşlarla 
ortaklaşa kuruluşlar. 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Sosyal medya ve çeşitli çevrimiçi gruplar 
 E-posta 
 İnternet sitesi 
 Teneffüs 
 WhatsApp kanalları 
 Çalışma oturumları ve eğitimler 
 Çok çeşitli yaygın eğitim yöntemleri 

 Avrupa Konseyi Gençlik Dairesi tarafından 
geliştirilen kılavuzlar 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Çeşitli etkinlik ve toplantılara katılım 
 Ana sayfa ve ortak web siteleri 

 Sosyal medya 



 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Genç mültecilerle ve onlar için çalışın, onlar işin 

merkezi olmaya devam ediyor 

 Kapasite oluşturma ve üyelerin güvenini oluşturma 
başarının anahtarıdır 

 Üyelerin yerel topluluklarında çoğaltıcı olarak 
hareket etmelerini desteklemek ana odak 
noktasıdır 

 Gayri resmi anlar ve olumlu ilişkiler geliştirmek, 
hem içeride hem de dışarıda çalışmanın 
merkezidir 

 Üyelerimiz için fırsatlar ve öğrenme için bir 
platform sağlayın 

 Çeşitli aktörler arasında paylaşım için bir platform 
sağlayın, örn. genç mülteciler, hükümet organları, 

 gençlik çalışanları ve uluslararası kuruluşlar. 
Zorluklar ve öğrenilen dersler  • Organizasyonun yönetimi, birkaç kilit kişiye 

ulaşabilir. Ağ, daha fazla katılım için gençleri 
desteklemeye çalışmak zorunda kaldı. 

 • Etkinliklerde genç mültecilerin ve göçmenlerin 
ilgisi: Yasal statü ve seyahat kısıtlamaları 
nedeniyle karmaşık olabilir. Ağ yönetimi, 
kuruluşları yerel düzeyde eylemler geliştirmeleri 
için desteklemeye çalışır ve gençlerin etkinliklere 
seyahat etmelerini, vize almalarını vb. 
Desteklemek için ortaklarla birlikte çalışır. Zaman 
burada çok önemlidir. 

 Üyelerin hayatlarında büyük bir kısmı var ve 
durumları sıklıkla hızlı ve sık değişiyor. Ağ 
yönetimi, iletişim halinde kalmaya, üyelerin 
ihtiyaçları için esnek ve uyarlanabilir kalmaya 
çalışır. 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  Üyeler ve ortaklarla yapılan değerlendirmeler 
 Çok sayıda yaygın eğitim tekniği ve tipik olarak 

değerlendirme anketleri kullanılır 
 Şu anda daha uzun vadeli daha büyük projeler 

üzerinde çalışmak ve erişimi daha da geliştirmeye 
çalışmak 

 Daha fazla insanı aktif olarak dahil etmek için 
organizasyonun stratejisi ve yönetimi 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Arkadaşlıkların ve olumlu ilişkilerin geliştiği devasa bir 
destek ağıdır. Ayrıca gence odaklanırlar ve farklı alanlara 
katılmaları ve becerilerini ve bilgilerini istedikleri şekilde 
geliştirmeleri için onlara destek olurlar. VYRE eğitim 
programları güçlendirici olarak görülüyor çünkü insanlar bir 
eğitim programının sonunda bir araya geliyorlar, 
arkadaşlıklar geliştiriyorlar, önemli anları ve deneyimleri 
birlikte paylaşıyorlar ve birbirlerini destekliyorlar. Yerel 
topluluklarında yeni uzmanlıklarıyla değişim yaratmaya 
devam ediyorlar. 



 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Website: www.wearevyre.net/ 

Facebook: www.facebook.com/WeAreVYRE/ 

E-posta adresi / 

 


