
MIGRANTECH
Haber Bülteni

PROJE AMAÇLARI

GÖÇMEN VEYA MÜLTECILERE KARŞI YAPILAN
AYRIMCILIĞA SON VERMEK,
GÖÇMEN VEYA MÜLTECİ TOPLULUKLARIYLA
TOPLUMU BIRLIKTE YAŞAMAYA TEŞVIK ETMEK,
EĞITIMI  SOSYAL UYUM VE ENTEGRASYON
BAĞLAMINDA ANA UNSUR OLARAK GÖRMEK,
GÖÇMEN VE MÜLTECILERLE ÇALIŞAN
UZMANLARIN SOSYO-PROFESYONEL
KATILIMINI  KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA
KONUYA ILIŞKIN ARAÇ VE YÖNTEMLER
SAĞLAYAN BIR ÇEVRIMIÇI  ÖĞRENME ORTAMI
OLUŞTURMAK,
GIRIŞIMCI,  IŞVEREN VE ŞIRKETLERIN GÖÇMEN
VE MÜLTECILERLE ÇALIŞIRKEN EN ÇOK
IHTIYAÇ DUYDUKLARI BILGI ,  FIKIR VE
BECERILER ANLAMAK VE TANIMLAMAK,
EĞITIMCI VE UZMAN KIŞILERIN,  IŞBIRLIĞI ,  IŞ
DÜNYASINDA DIJITAL OKUR-YAZARLIK,  BILGI
YÖNETIMI,  YETENEK, DENEYIM VE
INOVASYONUN DEĞERLENDIRILMESI,
PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA GIBI
YETENEKLERININ GELIŞTIRILMESINI
SAĞLAMAK.TÜM BU YETENEKLER PROJENIN
HEDEF KITLESINI  VE IŞ PIYASASINI  BIRBIRINE
YAKINLAŞTIRACAK TEMEL YAPI  TAŞLARI
ARASINDADIR.  

VET Profesyonelleri 
göçmenler/mülteciler 
İşverenler/şirketler

 BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK?

MIGRANTECH projesi kapsamında ilk ulusötesi
toplantımızı gerçekleştirdik. Covid-19 ile ilgili mevcut
durum ve bazı ortakların seyahat zorlukları nedeniyle, bu
toplantıyı çevrimiçi yapmaya ve çoğunu 2020 Kasım ayı
boyunca çevrimiçi olarak devam ettirme kararı aldık.
Toplantı sırasında AMSED, projeye ilişkin aşağıdakileri
içeren bir sunumunu yaptı: 

Tanım, amaçlar, hedefler, faaliyetler ve sonuçlar, çalışma
metodolojisi, etki ve diğer ilgili yönetim konuları.
Şu anda, göçmenleri işe alırken işverenlerin ihtiyaç
duyduğu ve aradığı becerileri belirlememize yardımcı
olacak 3 anket oluşturduk. Bir göçmenseniz, göçmenlerle
çalışan bir uzmansanız ya da göçmenlerle çalışan bir
şirket veya işe alım görevlisiyseniz, anketlerimizi
tamamlama konusunda desteğinizi rica ediyoruz.
Anketlere katılımınız, projemize katkıda bulunacaktır. 

Anketleri aşağıda bulabilirsiniz: 

Migrantech Projesinin amacı, göçmenler ve mültecilerle birlikte mülteciler ile çalışma yürüten profesyoneller
için öğrenme ve istihdam seviyelerini yükseltecek e-öğrenme araçlarının yanı sıra yöntemler de sağlayan bir
dijital platform oluşturmaktır. Ortaya çıkarılacak yeni platform mültecilere yönelik ayrımcılığın azaltılmasına
da katkıda bulunacaktır. Bu süreçte mültecilerin sosyal ve mesleki hayata dahil edilmesine ilişkin politika ve
uygulamalar analiz edilecektir. Projenin hedef grubu arasında göçmenler/mülteciler, göçmenler/mülteciler,

şirketler ve bu alanda çalışan profesyoneller bulunmaktadır.
 

PROJE HAKKINDA



MIGRANTECH Haber Bülteni

 MIGRANTECH PROJESİ ORTAKLARI
AMSED (Association Migration, Solidarité et Echanges
pour le Développement): AMSED, 1998'den beri bir STK
olarak kültürlerarası diyalog ve yerel kalkınma için
çalışmaktadır. AMSED, uluslararası projeler, dayanışma
gezileri, Avrupa-Akdeniz değişimleri, sokak etkinlikleri ve
istihdam için sponsorluklar sayesinde genç ve yaşlı
bireylerin günlük yaşamlarını iyileştirmelerine ve
hayallerine ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır.
Öğrenmemiz ve öğretmemiz için farklı kültürlerin
buluşmasını teşvik etmekle beraber, zenginliğimizin ve
potansiyelimizin farkına varmak, AMSED projelerinin
merkezinde yer almaktadır.

Factor Social: Factor Social, psikososyal çalışmalar ve
çevre bağlamında projeler geliştiren, temel olarak
psikolojinin teorilerini ve modellerini farklı proje alanlarına
uyarlamak ve Mühendis, Mimarlık, Eğitim, Yönetim,
İletişim gibi alanlardaki müşteriler için yüksek değerler
yaratmak amaçlamaktadır.

Anadolu Gençlik Derneği (AYA): AYA, Türkiye'de kar
amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. AYA, temel
olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, genç ve kadın
girişimciliği, gençlerin sosyal ilişkileri ve ilgili konularda
duyarlı hale getirilmesi, ekoloji, nefret söylemlerinin
önlenmesi, göçmen ve mültecilere karşı nefretin
önlenmesi, gençlik hareketliliği gibi projeler düzenleyerek
göçmenlerin ve mültecilerin de dahil olduğu konularına
odaklanmaktadır.

Familles du Monde (FAMIDO) : Familles du Monde, farklı
kültür ve ülkelerdeki ailelerden oluşan kar amacı
gütmeyen bir organizasyondur. FAMIDO, çeşitli etkinlikler
düzenleyen, organize eden ve yürütmektedir. Ayrıca
yetişkin ve genç liderlerden oluşan bir ekibe sahiptir.
FAMIDO, çocuklarla, gençlerle, çeşitli kökenlerden
Avrupalı   ailelerle göç yolculuğuna dahil olarak,
sosyologlar, psikologlar, beslenme uzmanları, tarım
uzmanları, eğitimciler, sanatçılar, farklı eylem alanlarındaki
uzmanlar gibi çeşitli alanlardaki profesyonellerle işbirliği
yapmaktadır.  


