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Vänfamiljs verksamhet
(Arkadaş Aile desteği)

10

KURULUŞ*

Kendisi / Bölgesel Kızıl Haç bünyesinde

ÜLKE VE ŞEHİR/LER

Finlandiya, Vasa

ÇALIŞMA ALANI

Gönüllülük, sosyal entegrasyon, sosyal destek ağı,
topluluk arabuluculuğu

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)

Mülteciler, ancak bugün aynı zamanda diğer
göçmenler ve sığınmacılar, belgesiz insanlar vb.

FAALİYETİN TANIMI

Kızıl Haç gönüllüleri tarafından, katılmaya gönüllü
olan Finli aileler (veya ailelerin temsilcileri) için
verilen çeşitlilik eğitimi, genellikle üç saat süren iki
akşam için yapılır. Bundan sonra, bir Arkadaş Aile ile
göçmen bir aile arasında bir veya iki ilk toplantıdır ve
ilk toplantının iyi olduğundan ve kimyanın iyi
olduğundan emin olmak için ya belediyenin
entegrasyon hizmetlerinden biri ya da Kızıl Haç'tan
biri (personel veya gönüllü) hazır bulunur. İşler.
Bundan sonra aileler kendi başlarına kalıyor, ancak
birkaç yıl boyunca yılda 1-2 kez Arkadaş Aileler için
destek akşamları ve bilgilendirme toplantıları gibi
takipler düzenleniyor. Bazen, hem Arkadaş Aileler
hem de Göçmen Aileler olmak üzere herkesin bir
araya geldiği toplantılar düzenlenir. Bu takipler
belediyelerin insan ve para kaynaklarına, Kızılhaç'a
ve gönüllü kaynaklara göre farklılık göstermektedir.

ANA HEDEFLER

Temel amaç, çeşitlilik eğitiminde eğitilmiş diğer
ailelerden oluşan bir sosyal destek ağının
oluşturulması yoluyla yeni topluluk üyelerinin
ailelerinin sosyal entegrasyonunu geliştirmektir.
Destek ağı, Fin toplumuna yumuşak bir karşılama ve
Fin aile yaşamını (veya tek hane yaşamını) anlama
olanağı sağlar. Etkinlik ayrıca dil eğitimini
desteklemeyi, zaman zaman somut destek sağlamayı
(örneğin mağazaya ilk gittiğinde doğru ürünleri
bulmasına yardımcı olmayı) amaçlıyor ve daha sonra
verilen destek "Arkadaş Ailesi" ne göre değişebiliyor.

FAALİYETİN ETKİLERİ

Yerel ve yeni topluluk üyelerinin aileleri, etkinlik
nedeniyle iyi arkadaş olduklarında, göçmenlerin
fırsatları çoğalır. Dil edinimi açısından, bir Arkadaş
Ailesi ile olan ilişki nedeniyle bu desteklenmektedir.
Ağlara erişim ve yeni topluluk üyelerinin katılımı, iş
piyasasına erişimi, maddi kaynaklara (bisikletler, spor
aletleri) erişimi ve Fin toplumunun nasıl çalıştığı
hakkında daha iyi bir anlayışı iyileştirebilir. Öte
yandan, destek aileleri sığınma sistemi hakkında
eleştirel düşünme geliştirebilir ve genel olarak
insanlar kültürel olarak duyarlı hale gelebilir.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Kızılhaç, belediye

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

Bu Kızıl Haç çok kültürlü faaliyetleri içinde kilit bir
faaliyettir ve maliyeti kısmen Çok Kültürlü
Geliştiricinin kaynakları (zaman içinde), kısmen yerel
bölümler (eğitmenlerin eğitimi için) ve kısmen de
belediyelerin idaresi için belediyeler tarafından
karşılanır. kurs ve aileleri diğer ailelerle bir araya
getirmek.

AKTARILABİLİRLİK

Her yerde çoğaltılabilir. Gönüllü Çeşitlilik
Eğiticilerinin eğitimi kadar Dost Ailelerin eğitimi de
önemlidir.
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