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1. GENEL BİLGİ 
Ağın adı Sligo Intercultural Project 

(Sligo Kültürlerarası Projesi) 
Kuruluş yılı 2013 

Yer Sligo / County Sligo / İrlanda 

Koordinatör kurum Sligo Ailesi Kaynak Merkezi 

Resmilik derecesi Gayri resmi ağ 

Üyeler Göçmenler; Mülteciler; Gönüllüler 

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

Hedef grup(lar) Mülteciler; Göçmenler; Gönüllüler 

Ağ türü Gayri Resmi Grup 

 
 
 
 

2. AĞ PROFİLİ 
Kısa açıklama Sligo Kültürlerarası Proje ağı, Sligo'da yaşayan 

göçmenlerden ve Sligo Kültürlerarası Projesi'nin dayandığı 
Sligo Aile Kaynak Merkezi üyelerinden oluşan gayri resmi bir 
ağdır. Ağ, Sligo'da yaşayan azınlıkların sesi olmayı 
hedefliyor. Göçmenlerin endişelerini en iyi şekilde 
savunabileceklerine inanıyorlar. Ağ, özellikle Sligo ve genel 
olarak İrlanda hakkında genel bilgiler, entegrasyon 
konularında tavsiyeler, haklar ve yetkiler hakkında bilgi 
sağlar. Eğitim, barınma, sosyal refah, ırkçılık ve diğerleri ile 
ilgili farklı sorunları olan bireyleri destekler. Ağ ayrıca kültürel 
etkinlikler düzenlemekte ve kültürel farkındalık eğitimi 
vermektedir. 

Kaynaklar  Halihazırda İrlanda Adalet ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından finanse edilmektedir, ancak ağın her yıl 
fon araması gerekmektedir 

İç İletişim ve Kolaylaştırma teknikleri  Facebook 
 Anında mesajlaşma (WhatsApp) 

 E-postalar 

Harici İletişim ve Etkinlik 
formatları 

 Sosyal medya 

 Yerel medya 



 

 

3. BAŞARI FAKTÖRLERİ VE TEMEL ZORLUKLAR 
Başarı faktörleri  Mali destek ve dolayısıyla bir çalışan 

 Yüksek görünürlük ve itibar 
 İyi konum 

 Sligo Aile Kaynak Merkezindeki diğer projelerle 
sinerji kullanımı 

Zorluklar ve öğrenilen dersler  Ağ finansmanla mücadele ediyor, elde etmeye 
çalışmak çok zor ve zaman alıcı olarak görülüyor 

 Proje yapısı zorlayıcı olarak algılanıyor 

Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik  İnsanlar, her etkinlikte sahip oldukları katılımcı 
sayılarına ve insanların geri gelip arkadaşlarına ve 
ailelerine bundan bahsetmeye devam ettiği 
gerçeğine bakarlar. 

 Ağ, sürekli olarak çeşitli kaynaklardan finansman 
aramaktadır. Kadınlar ve cinsel sağlık için bir 
atölye çalışması, açık hava spor salonunu ziyaret 
etmek ve diğer yeni ve yaratıcı şeyleri denemek 
gibi insanlar ve gelecekteki faaliyetler için birçok 
planları bulunmaktadır. 

Etki, Yenilik ve Aktarılabilirlik Ağ, herkese açık yerel bir aşağıdan yukarıya yaklaşımdır. 
Ağın oldukça gayri resmi yaklaşımı ve faaliyetler, diğer 
göçmen gruplarının ihtiyaçlarına kolayca aktarılabilir ve 
uyarlanabilir. 

 
 
 

4. DAHA FAZLA BİLGİ 
Web Sitesi, Sosyal Medya Website: https://sligofamilyresourcecentre.org/ 

E-Posta Adresi managersligofrc@gmail.com 

 


