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Intercultural Mediation and 
Support Service (Kültürlerarası 
Arabuluculuk ve Destek Hizmeti)

18

KURULUŞ*
ACCEM

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
İspanya: Valladolid, Madrid, Valencia, A Coruña ve
Murcia, Cartagena.

ÇALIŞMA ALANI
Topluluk arabuluculuğu, kültürlerarası arabuluculuk,
sosyal içerme, göç, kamu hizmetlerine erişim

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)
Bir Avrupa üye devletinde yasal olarak ikamet eden
üçüncü ülke vatandaşları ve yasal oturma izni alma
sürecinde olan üçüncü ülke vatandaşları.

FAALİYETİN TANIMI
Proje, karşılıklı bilgisizliğin çatışmalara yol açabileceği
durumlarda kültürlerarası arabuluculuk müdahaleleri
geliştiriyor. Üniversite düzeyinde Yaşayan
kütüphaneler ve farkındalık yaratma atölyeleri veya
ilkokul düzeyinde çatışma çözümüne yönelik
etkinlikler gibi etkinlikler de geliştirir.

ANA HEDEFLER
Özellikle okullarda, sağlık merkezlerinde ve sosyal
arabuluculuğun gerekli bir müdahale aracı
olabileceği tüm alanlarda kültürlerarasılık ve
çeşitliliğin teşvik edilmesi. Proje, sosyal içerme
sürecini destekleyerek ve sosyal, sağlık, topluluk,
idari, eğitim vb. gibi farklı alanlarda entegrasyonlarını
destekleyerek savunmasızlık riski altındaki üçüncü
ülke vatandaşlarının sosyal entegrasyonunu
desteklemeyi amaçlamaktadır.

FAALİYETİN ETKİLERİ
• Hizmetlere erişimin iyileştirilmesi. Hizmet, üçüncü

ülke vatandaşlarının temel yardımlara, çocuklar
için okul desteğine (ev ödevi ve çalışmalarda
destek), sosyal ve topluluk desteğine ve
kaynaklarına erişim sağlamasını destekledi.

• Yararlanıcıların durumunun iyileştirilmesi. Proje,
üçüncü ülke vatandaşlarının sosyal
savunmasızlık/zayıflık durumunu iyileştirmiştir.
Kullanıcılar ile ilçe ve belediyelerin sosyal hizmet
birimleri arasındaki arabuluculuk sürecinin
öneminin altını çizmek önemlidir.

• Birlikte yaşama ikliminin iyileştirilmesi. Proje,
çalıştaylar ve diğer eğitim faaliyetleri aracılığıyla
sosyokültürel olarak çeşitli gruplar arasında bir
arada yaşama ortamının iyileştirilmesine katkıda
bulunmuştur.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Kamu yönetimi, kamu kaynakları ve ilgili yerel sosyal
aktörler ile koordinasyon ve işbirliği ilişkileri
bulunmaktadır. 300'den fazla kurum ve Kuruluşla
iletişime geçildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
Kamu İDARELERİ ve yerel dernekler, Kuruluşlar vb. ile
işbirliği ve işbirliği.

Ekonomik sürdürülebilirlik için proje, İspanya İçerme,
Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı ve AMIF (Sığınma,
Göç ve Entegrasyon Fonu) tarafından
desteklenmiştir.

AKTARILABİLİRLİK
Aktarılabilir.
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https://www.accem.es/conocenos/

