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TIME – Training Intercultural
Mediators for a Multicultural Europe
(Çok Kültürlü Bir Avrupa için
Kültürlerarası Arabulucuların Eğitimi)

04

KURULUŞ*
AB Projesi:
• Olympic Training and Consulting Ltd (GR) (proje

koordinatörü)
• Helenik Açık Üniversite (GR)
• BGZ Berliner Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit mbH (DE)
• BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung

und Personaltraining GmbH (AT)
• Lizbon Belediye Polisi (PT)
• Programma integra società cooperativa sosyale

(BT)
• Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie (PL)
• Federal Kültürlerarası Arabuluculuk Birimi

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
Yunanistan/İtalya/Avusturya/Belçika/Almanya/Polony
a/Portekiz

ÇALIŞMA ALANI
Göçmenlerin sosyal içermesi, eğitim, öğretim

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)
• Entegrasyon politika yapıcıları, göçmenlik ve

sığınma hizmetlerinin yanı sıra ulusal, bölgesel ve
yerel düzeylerdeki yetkililer

• STK'lar, entegrasyon konularında yer alan diğer
Kuruluşlar, sosyal bilimciler ve sosyal hizmet
sağlayıcılar

• HEI'lerin Sosyal Bilimler Fakülteleri
• göçmen topluluklar
• Sağlık hizmeti sunucuları
• Halk Sağlığı Okulları
• Mesleki Eğitim sağlayıcıları ve IMfI'nin eğitimine

veya istihdamına dahil olan diğer kuruluşlar
• kültürlerarası arabulucular
• Akreditasyon ve belgelendirme kuruluşları

FAALİYETİN ETKİLERİ
• Akademik dünya, STK'lar ve göç kurumları ile ortak

ülkelerin hükümetleri arasında ilgi yaratmak.
• Kültürlerarası arabulucu mesleki profili ve eğitimi

için devam eden akreditasyon süreci

FAALİYETİN TANIMI
TIME projesi, AB genelinde göçmen entegrasyonunu
teşvik etmek için kültürlerarası arabulucuları istihdam
etmek ve eğitim uygulamalarını araştırmak için
geliştirildi. Proje, hem kültürlerarası arabulucular hem
de onların eğitmenleri için model eğitim programları
önererek kültürlerarası arabuluculuk alanındaki iyi
uygulamaların değişimini teşvik etti. TIME ayrıca ortak
ülkelerdeki mevcut yapıları analiz etti ve kültürlerarası
arabulucular için eğitimin doğrulanması için
önerilerde bulundu.

ANA HEDEFLER
• TIME projesi, AB'yi hedef almak için kültürlerarası

arabulucuları tasarlamak ve eğitim planlamak için
projelendirmek. Proje, kültürlerarası ara
programlarıyla kültürlerarası eğitimleri için eğitim
programlarını önererek kültürlerarası geziler
boyunca hem iyibuluculuklar hem de iyibuluculuk
yapmayı sever. TIME aynı ülkelerarasında mevcut
olup, analiz edilecek ve kültür arabulucu için
eğitimin doğrulanması için uygunde bulundu.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
AB projesi = farklı ülkelerden farklı türdeki paydaşlar
arasında işbirliği.
STK'lar, ulusal göç kurumları, akademisyenler ve
devlet kurumlarıyla işbirliği.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
Bir AB projesi olduğu için sınırlıdır, ancak geliştirilen
eğitim programları Yunanistan'da akredite edilme
sürecindedir ve STK'ların yanı sıra kamu kurumları ve
üniversiteler tarafından daha fazla kullanılmak üzere
kullanılmış ve uyarlanmıştır.

AKTARILABİLİRLİK
Ülkeye özgü bağlamlara göre iyi uygulamaların
transferi için önerilerde bulunuldu ve niteliksel,
profesyonel bir eğitim için standartlar ortaya kondu.
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http://www.mediation-time.eu/
https://www.facebook.com/CulturalMediationSonetor?fref=photo

