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A New Dialogue for Disadvantaged Groups
(Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir Diyalog)

28

KURULUŞ*
Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANILDER) Türkiye

Cooperazione Paesi Emergenti (Kope) – İtalya

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
Türkiye- Ankara & İtalya-Katanya

ÇALIŞMA ALANI
Dezavantajlı çocuklar, refakatsiz çocuklar, mülteci
çocuklar, kültürlerarası diyalog

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)
Devlet koruması altındaki 10-18 yaşındaki çocuklar
ve mülteci çocuklar (60 dezavantajlı çocuk)

FAALİYETİN TANIMI
• Kapasite Geliştirme Eğitimleri

• İtalya'da Eğitmen Eğitimi

• Dezavantajlı Çocuklar İçin Pilot Eylem

• ANILDER'de Çalışma Görevi

• Paydaş İletişimleri

• AB, İtalyan ve Türk Sosyal Politikalarının Analizi

• Pilot Eylem Raporu (çıkarılan dersler)

• Çalıştay ve Kapanış Konferansı

ANA HEDEFLER
Projenin genel amacı “dezavantajlı gruplara yönelik
sosyal politikalar ve faaliyetlere odaklanan
sürdürülebilir ve kültürlerarası bir diyalog ve işbirliği
geliştirmek”tir. Proje, özellikle “devlet koruması
altındaki çocuklar ve mülteci çocuklar da dahil olmak
üzere dezavantajlı çocuklar için ortak eylemler
yoluyla ANILDER ve COPE arasında sürdürülebilir ve
başarılı bir işbirliği yaratmayı” ve “Avrupa, İtalyan ve
Türk sosyal politikaları, mevzuatı ve uygulamaları
hakkında bilgi aktarmayı ve Türkiye'nin AB üyeliğinin
faydaları konusunda Türk ve İtalyan kamuoyunu
bilinçlendirmek.«

FAALİYETİN ETKİLERİ
• Devlet koruması altındaki 10-18 yaş arası

çocukların önemli değerler konusunda eğitim
vererek toplum içinde barış ve uyum içinde
yaşamalarını sağlamak.

• Sürdürülebilir bir model olarak hedef gruplarla
yapılan çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla
paylaşılması

• ANİLDER ve COPE ortaklığında dezavantajlı
çocuklara yönelik yürütülen faaliyetler sayesinde
ortaklar arasında sürdürülebilir ve başarılı bir
işbirliğinin kurulması

• Dezavantajlı gruplara yönelik Türk, İtalyan ve
Avrupa Birliği'nin sosyal politikaları, mevzuatı ve
faaliyetleri hakkında bilgi aktarımı

• Türk ve İtalyan kamuoyunu Türkiye'nin Avrupa
Birliği'ne katılımının faydaları hakkında
bilgilendirmek.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Mülteci katılımıyla ilgilenen yerel STK'lar, İtalya'daki
çalıştaylara katıldı ve eğiticilerin eğitimine katıldı.
Girişim, paydaşlar toplantısında yereldeki
Kuruluşlarla da temasa geçti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
Girişim, faaliyetlerin sürdürülebilirliği için Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ulusal
fonları için geçerlidir..

AKTARILABİLİRLİK
Girişim, benzer faaliyetleri uygulayarak aynı hedef
grup için diğer şehirlerde ve yurtdışında potansiyel
olarak tekrarlanabilir.
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