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Ystäväksi maahanmuuttajaäidille
(Göçmen Anneler İçin Arkadaşlar) 

06

KURULUŞ*

MLL – Mannerheim Çocuk Refahı Birliği

ÜLKE VE ŞEHİR/LER

Finlandiya, Satakunta diğer belediyeler arasında

ÇALIŞMA ALANI

Göçmen annelerin ve çocuklarının topluma sosyal
olarak dahil edilmesi.

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP 
(YARARLANICILAR) 

Göçmen anneler ve gönüllüler.

FAALİYETİN TANIMI

Amaç, profesyonel olarak desteklenen gönüllülük
uygulamaları yoluyla göçmen kadınların sosyal
ağlarını ve entegrasyonunu teşvik etmek ve
kolaylaştırmaktır. Etkinlik kapsamında göçmen
annelerle arkadaş olmak isteyen Fince konuşan
gönüllüler aranmaktadır. Gönüllülere kısa bir eğitim
verilerek aktivitede destek olunmaktadır. Eylem
koordinatörü, katılımcılar için uygun bir arkadaş
bulur ve ilk toplantıda hazır bulunur. Bu ilk
görüşmeden sonra iki arkadaş görüşmenin içeriğine
aralarında karar verirler; önemli olan birlikte
geçirilen zamanın sıradan ve güzel olmasıdır. Eylemin
Organizasyonu, zaman zaman gönüllüler için
toplantılar ve inzivaların yanı sıra arkadaş çiftlerinin
ve çocuklarının buluşabileceği etkinlikler düzenler.

ANA HEDEFLER

Profesyonel olarak desteklenen gönüllüler tarafından
göçmen annelerin sosyal ağlarını teşvik etmek.
Katılımı ve kapsayıcılığı, keyifli ve anlamlı etkinlikleri,
günlük yaşamda neşeyi ve hoşgörüyü artırmak.

AKTARILABİLİRLİK

Program veya eylem halihazırda Finlandiya'nın farklı
yerlerinde düzenlenmiştir ve finansman sağlandığı ve
katılmak isteyen gönüllüler olduğu sürece diğer
ülkelere aktarılabilir.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Etkinliklerin düzenlenmesinde katılımcılara ve
işbirliğine rehberlik etmek; çalışmalarında hedef
grupla buluşan yerel aktörler – örneğin, belediyelerin
sosyal hizmet uzmanları ve Örgütlerin çalışanları.
Satakunta'da eylem şu anda STEA (Sosyal Refah ve
Sağlık Kuruluşları için Finansman Merkezi) ve Pori
şehri tarafından finanse edilmektedir.
Program/eylem, Satakunta bölgesindeki
Mannerheim Çocuk Refahı Birliği ile ortak anlaşması
olan Satakunta belediyelerinde sağlanmaktadır.

FAALİYETİN ETKİLERİ

Program, hem göçmen annelerin hem de
gönüllülerin günlük yaşamlarına keyifli anlar, anlamlı
ve keyifli etkinlikler kazandırdı. Program göçmen
annelerin yalnızlık deneyimlerini azalttı ve çocukları
da olumlu etkiledi. Çoğunluk, ebeveynlikle ilgili
konuları arkadaşlarıyla tartıştı. Bu sayede programın
göçmen annelerin ailelerine ve çocukların gelişimine
de olumlu etkisi olduğu varsayılmaktadır. Arkadaşlığa
bağlı olarak gönüllüler ayrıca Fin toplumu ve pratik
konularla ilgili rehberlik sağlayarak, yerel topluluğa
ve ev dışındaki hobilere ve faaliyetlere katılım, iş
arama ve destekleyici çalışmalar vb. ile entegrasyonu
desteklediler. Gönüllülerin rolleri değişebilir, ancak
göçmen annelerin ağlarını ve yaşamlarını
genişletmek için önemli bir kolaylaştırıcı ve
destekleyicidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

Program veya eylem, insanların yerel topluluklarında
birbirlerini tanımalarını, ağlarını genişletmelerini ve
yalnızlığa karşı koymalarını sağlar. Tutkulu gönüllüler,
yeni insanlarla tanışma ve farklı yaşam tarzlarını ve
yaşam biçimlerini tanıma istekleri olduğu gibi
programın/eylemenin temel taşıdır. Eylem,
profesyonel değil, sıradan insanlar olan gönüllülere
dayanmaktadır. Esas olan, göçmen annelerle yan
yana yürüyen gönüllünün rolüdür.
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https://satakunnanpiiri.mll.fi/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/

