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KURULUŞ*
Sligo Family Resource Centre
(Sligo Ailesi Kaynak Merkezi)

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
İrlanda

ÇALIŞMA ALANI
Kültürel anlayış, sosyal içermeye yardımcı olacak
bağlantılar oluşturur, Sligo'daki yeni topluluk
üyelerine bilgi ve destek sağlar.

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP 
(YARARLANICILAR) 
Sligo'ya denizaşırı ülkelerden yeni gelenler,
göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve uluslararası
öğrenciler (Sligo Teknoloji Enstitüsü). Yaş aralığı
genel olarak hem erkek hem de kadın olmak üzere
18 ile 65 arasındadır. Gerçek entegrasyonun
gerçekleşmesi ve bilgi paylaşımının ve öğrenmenin iki
yönlü olması için yerli nüfustan insanları da hedef
alırlar.

FAALİYETİN TANIMI
• Bugüne kadar yaptığı çalışmalardan bazıları

arasında Suriyeli aile arkadaşlık hizmeti, Sligo'daki
Doğrudan Tedarik Merkezine destek, El Sanatları
Atölyeleri ve St. Patrick's Food ve kültürel etkinlik, 
Sonbaharda Yıllık Kültürlerarası Konser ve diğer
çeşitli kültürlerarası etkinlikler düzenleme yer
alıyor. kültürlerarası sosyal ve eğitim etkinlikleri.

• Sosyal izolasyon konularını ele alarak Kapsayıcılığı
teşvik ediyorlar.

• Yeni topluluklara destek ve bilgi sağlar ve her yıl
Aziz Patrick Günü Etkinliği ve Sonbaharda
Uluslararası Konser dahil olmak üzere iki
kültürlerarası etkinlik düzenler.

• Arkadaşlık organize ediyor – bölgedeki Suriyeli
aileleri destekliyor.

• Crafty Friday'in atölyesini düzenler.

• Sligo FRC, doğrudan tedarikte yaşayanları
destekler. Bu, FRC faaliyetlerindeki sakinleri, Aile
Destek Hizmeti aracılığıyla aileleri desteklemeyi, 
kütüphaneyi koordine etmeyi ve ortaya çıktıkça

ihtiyaçları ele almayı içerir.

ANA HEDEFLER
Kültürel anlayışı teşvik etmek, sosyal içermeye
yardımcı olacak bağlantılar oluşturmak, Sligo'daki
yeni topluluk üyelerine bilgi ve destek sağlar.

FAALİYETİN ETKİLERİ
• Kaliteli yaşamın artması. Ana sonuç, Sligo'ya

taşındıklarında mülteciler ve göçmenler için daha
iyi fiziksel ve zihinsel refah dahil olmak üzere daha
iyi bir yaşam kalitesidir.

• Destek sağlama. Dostlar – gönüllüler, günlük
sorunlar, kurumlarla iletişim, evrak işlerini
halletmek ve sadece destek için orada olmak ve
birlikte vakit geçirmek için haftada bir kez destek
sağlar.

• Kabul duygusu, birbirlerinin kültürlerini karşılıklı
öğrenme ve genel çok kültürlülük.

• Yaratıcı atölyeler aracılığıyla farklı geçmişlere
sahip kadınları bir araya getirmek, zihinsel
sağlıklarından faydalanmak ve katılımlarını
sağlamak.

• Resmi olmayan arabuluculuğun bir şekli olan bu
faaliyetleri pekiştirmek.

• Arkadaşlık ve yaratıcı süreçler yoluyla öğrenme ve
öğretme, deneyimlerimize yeni toplulukların
yollarını dahil etmek ve öğrenmek için en pratik
ve verimli yöntemlerdir.

• Sorunları tanımlamaya izin vermek. Tüm
faaliyetlerin her zaman fonu olmayabilir ve bu iş
her zaman koordinasyon gerektirdiğinden
zorlayıcı olabilir. Ayrıca, bu faaliyetler yoluyla
birçok sorun tespit edilir ve hizmet kullanıcıları,
Kuruluşun bunları çözmesini bekleyebilir, ancak
çoğu zaman Kuruluşun yetkisi yoktur (örneğin
konut sorunları). Bu nedenle, net hedefler ve
sınırlar belirlemek çok önemlidir.

• Çevrimiçi hizmetlere erişmenin önündeki
engelleri belirleme. Hedef grubumuz, katılım
süreci şiddetli bir şekilde etkilendiği ve
durdurulduğu için maalesef artan dışlanma ve
tecrit riski altındadır. Cihazların, becerilerin veya
dil engellerinin olmaması nedeniyle hizmetlerin
çevrimiçi sürümlerine geçiş her zaman mümkün
değildir.
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https://www.facebook.com/SligoInterculturalProject/
https://sligofamilyresourcecentre.org/inclusion-2-2/
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• Katılım: yararlanıcılar arkadaşlık sürecine eşit
şartlarda katılırlar. İşbirlikçi etkinlikler söz konusu
olduğunda ve yararlanıcıların geri bildirimleri
Kuruluş tarafından toplanır.

• Gönüllüler eğitim yoluyla becerilerini kazanırlar.

• Sürdürülebilirlik: “Finansman için tematik
çağrılara başvurmaya devam ediyoruz. Buna ek
olarak, arkadaşlar genellikle ailelerle gerçek
dostluklar kurar ve iletişimde kalmaya devam
eder. Yaratıcı atölyelere benzer şekilde, kadınlar
bu atölyelere minimum veya hiç fon olmadan
devam edebiliyor”

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Bugüne kadar Örgüt, çeşitli projeleri finanse eden
Adalet ve Sağlık Hizmetleri İdari Sosyal İçerme
Departmanı da dahil olmak üzere devlet kurumlarıyla
çalıştı. Ayrıca İngilizce dil sınıfları, yerel Garda
Siocána ve Sligo Leader Partnership, Diversity Sligo,
Sanctuary Runners ve Aremoja kadın grubu dahil
olmak üzere yerel Garda Siocána ve Toplum ve
Gönüllü kuruluşlarla ilgili olarak Eğitim ve Öğretim
Kurulu ile bir bağlantı vardır. Sağlık Bakanlığı'nın bir
girişimi olan Adalet ve Sağlıklı İrlanda Bakanlığı'ndan.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
• “Finansman için tematik çağrılara başvurmaya

devam ediyoruz. Buna ek olarak, arkadaşlar
genellikle ailelerle gerçek dostluklar kurar ve
iletişimde kalmaya devam eder. Yaratıcı
atölyelere benzer şekilde, kadınlar bu atölyelere
minimum veya hiç fon olmadan devam
edebiliyor”

• Arkadaşlık ve yaratıcı süreçler yoluyla öğrenme ve
öğretme, deneyimlerimize yeni toplulukların
yollarını dahil etmek ve öğrenmek için en pratik
ve verimli yöntemlerdir.

• yararlanıcılar arkadaşlık sürecine eşit şartlarda
katılırlar. İşbirlikçi etkinlikler söz konusu
olduğunda ve yararlanıcıların geri bildirimleri
Kuruluş tarafından toplanır. Etkili bir iletişim
kanalı olan ve geri bildirim toplayan bir Facebook
sayfası bulunmaktadır. Merkezin ayrıca her hafta
açık kapı günleri vardır.

• Gönüllüler sıklıkla başvurur; Gittikçe daha sık
gönüllüler göçmen kökenli geliyor ve genellikle
birçok yerli dahil oluyor.

• Kuruluş, düzenli toplantılar yapmaya, raporlar
toplamaya ve tüm soruları yanıtlamaya çalışır.

AKTARILABİLİRLİK
Aktarılabilirlik/tekrarlanma potansiyeli: gönüllüleri
dahil etme sistemi ülkeden ülkeye farklılık
gösterebilir ve odaklanılması gereken ana sorunlar
farklı olabilir, ancak arkadaş canlısı ve yaratıcı
yaklaşım her şeye uygulanabilir.
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