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PROJENİN AMACI

Projenin amacı, mültecilerin ve göçmenlerin 
ev sahibi topluluklara entegrasyonunun 
desteklenmesine yönelik AB-Türkiye sivil toplum 
işbirliğinin güçlendirilmesidir. Proje özellikle, 
Avrupa ve Türkiye’den STK’lar arasındaki işbirliğini 
ve ağları güçlendirmeyi; STK’ların göçmen ve 
mültecilerin entegrasyonunun teşvik edilmesine 
ve desteklenmesine yönelik kapasitesini arttırmayı; 
sivil toplum kuruluşlarının belirtilen alanda politika 
şekillendirme ve çözüm geliştirmedeki rolünü 
güçlendirmeyi; mülteciler ve göçmenlerin hakları ve 
mültecilerin/göçmenlerin ev sahibi topluluklardaki 
faydaları konusunda kamu farkındalığını arttırmayı 
amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Benzeri görülmemiş bir mülteci krizi ve göç dalgalarının 
devam edeceği öngörüsü doğrultusunda, sivil toplum 
kuruluşları, mülteciler ve göçmenlerin entegrasyonunu 
destekleme konusunda son derece önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu proje kapsamında, göçmenlerin ve 
mültecilerin ev sahibi topluluklara entegrasyonu konusunun 
daha iyi bir şekilde ele alınması ve desteklenmesi amacıyla, 
AB ve Türkiye arasında açık ve uluslar ötesi bir diyaloğun 
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla, proje çıktıları, 
mülteci ve göçmenlerin entegrasyonunun desteklenmesi 
için AB-Türkiye arasında uluslar ötesi bir sivil toplum ağının 
kurulmasını; çalıştaylarda deneyimlerin ve iyi uygulamaların 
paylaşılması yoluyla STK’ların kapasitelerinin arttırılmasını; 
tavsiyeler geliştirilmesini; ilgili paydaşlarla toplantılar 
düzenlenmesi yoluyla STK’ların politika ve savunuculuk 
alanındaki rollerinin güçlendirilmesini; yerel halkla toplantılar 
düzenlenmesi yoluyla kamu farkındalığının arttırılmasını 
ve mülteciler ile göçmenlerin entegrasyonuna yönelik yol 
haritası hazırlanmasını kapsamaktadır. Belirtilen çıktıların elde 
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:

• Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımına yönelik 
etkinlikler

• STK’ların ilgili paydaşlarla ve yerel halkla bir araya 
getirilmesi

• Mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonuna yönelik yol 
haritası

• AB-Türkiye Sivil Toplum Ağının oluşturulması
• Tanıtım (Proje-Ağ İnternet Sitesi, Sosyal medya 

kampanyası, tanıtım materyallerinin hazırlanması, Kapanış 
Konferansı)
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