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KURULUŞ*
Outside Multicultural Magazine - Outside Çok
Kültürlü Dergi

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
İrlanda + AB

ÇALIŞMA ALANI
Kapsayıcılık, entegrasyon, çok kültürlülük, barış inşası

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)
Yazarlar, sanatçılar, yaratıcı insanlar ve kapsayıcılığı
desteklemeyi amaçlayan projelere sahip kuruluşlar
dahil olmak üzere yerli nüfusla birlikte gurbetçiler,
göçmenler

FAALİYETİN TANIMI
Dışarısı, yanlış yerleştirilmişler, yerinden olmuşlar
için nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Buradaki fikir,
bu kimliği kabul edip sevmenin, hor görmenin ve
dışarıdan gelmenin ne anlama geldiğini göstermektir.
Örneğin, eylemin destekleyicileri, şu anda evleri
olarak ne tanımlasalar ve coğrafi konumları ne olursa
olsun, dışarıdakilerin yaşam hakkında ne
söyleyeceğini öğrenirler. Expatlar ve gurbetçi
olmayanlar burada aile, çocuk yetiştirme, çevre,
istihdam, duygular, stil ve politika hakkında yazıyor.
Etkinlik, farklı geçmişlere sahip insanları aynı alanda
bir araya getirerek dışarıdan gelen insanları karşılar.
Yani evlerinden, rahatlık alanlarından, ülkelerinden
dışarı çıkmaya cesaret eden insanlar. Her şeyden
önce girişim, kalıpların dışında düşünen ve çok
kültürlülüğü destekleyen herkesi memnuniyetle
karşılıyor.

ANA HEDEFLER
Dışında Çokkültürlülük Dergisi, entegrasyon, çok
kültürlülük ve çeşitliliğin desteklendiği bir çevrim içi
alan sağlamayı hedefleyen çevrim içi bir dergidir. Bu
nedenle Dergide farklı etnik kökene sahip yazarların
metinleri, videoları ve içerikleri yer almaktadır.
Günlük hayatın tüm yönlerini ve konu yelpazesini
kapsar. Birçok farklı yazarı içeren iki kurucu ortak
tarafından gönüllü bir girişimdir.

FAALİYETİN ETKİLERİ
• Özellikle çok kültürlülüğü, barışı ve kabulü

vurgulayan ve ilham veren günlük konular
hakkında ilgi çekici içerik dağıtmak.

• Çeşitliliği sergilemek. Farklı yazarlara ait
düzinelerce içerik parçası, çeşitliliğin güzelliğini
gözler önüne seriyor. Kapsayıcılığı ve çok
kültürlülüğü destekleyen sosyal medya tabanlı bir
insan topluluğu. Göçmenlerle bağlantılı olumlu
anlatı hakkında farkındalık arttı.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Yazarlar, göçmenler, yerel halk, sanatçılar, yaratıcı
insanlar ve içermeyi desteklemeyi amaçlayan
projeleri olan kuruluşlar. Şimdiye kadar finansman
yok; hepsi gönüllü olarak yapılır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
Derginin sürdürülebilirliği, konu etrafında bir
topluluk oluşturularak güvence altına alınmaktadır ve
aşağıdakiler:

• Şimdilik, bir yılı aşkın bir süredir var olabilmek ve
varlığını sürdürebilmek, marka bilinirliği, daha
fazla sürdürülebilirlik için kullanılacak bağlantılar
ve itibar getirdi. “Ayrıca birçok sosyal girişime
ücretsiz reklam vererek yardımcı olduk. bazen
başkalarına yardım etmek, gelecekte kendi
sürdürülebilirliği için bir artı anlamına gelebilir”

• Bir eylem planı yapmak.

• Düzenli olarak küçük adımlar atmak – süreklilik.

• Bağlantı - işbirliğini teşvik ederek birçok
potansiyel paydaşla iletişim kurun ve iletişim
kurun.

• Net görüş ve iletişim; ses tonunu seçmek - girişimi
markalaştırmak.

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.

K
ü

lt
ü

rl
er

ar
as

ı A
ra

b
u

lu
cu

lu
k 

Ü
ze

ri
n

e 
İy

i U
yg

u
la

m
a 

K
ıla

vu
zu

https://www.facebook.com/OutsideMulticulturalMagazine/
https://www.linkedin.com/company/outside-multicultural-magazine
https://twitter.com/OutsideDiverse
https://www.instagram.com/outside_multicultural_magazine/
https://www.facebook.com/Naapuruussovittelun-Keskus-Community-Mediation-Centre-102648367913687
https://outsidemagazine.ie/

