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 AMAÇLAR 

REUERHC projesi şunları amaçlamaktadır: 

▪ Göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonunu 

desteklemek  

▪ Onlara eğitim olanakları sağlama  

▪ Özerk şirketler geliştirmelerine yardımcı olma  

▪ Çeşitli ürünlerle kültürel gelişimlerini 

yönlendirmek; 

 
Özet 
 

● Projec Toplantısı; 

● Göçmenlerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma 

– IO1; 

• Crossing Borders kültürlerarası festival. 
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 İkinci toplantı 23-24.05.2019 

tarihleri arasında Crossing 

Borders evsahipliğinde yapıldı. 

 

Gerçekleştirilen faaliyet konuları: 

▪Danimarka'dan iyi 

uygulamaların sunumu; 

▪ En iyi uygulamalar e-kitabı; 

▪ Proje faaliyetlerinde ilerleme; 

▪ Entelektüel çıktı 1; 

▪ Entelektüel çıktı 2; 

▪ Finansal raporla ilgili uyarılar; 

    ▪ Yaygınlaştırma faaliyetleri vb. 

 Çıktı 1 İçeriği: 
 

A) Göçmenleri ve göçmenlerle 
çalışan kuruluşları içeren, 
projeye dahil olan her ülke için 
odak grupları / görüşmeler; 
 
B) Ulusal Raporlar; 

 
C) Final Rehber (tüm ortakların 
dilinde ve İngilizce olarak); 
 
Kılavuz paylaşım platformlarında 

mevcuttur. 

 



 

 

 

Kültülerarası festival Kopenhag 

  

 
2. uluslararası toplantıda Crossing Borders, farklı bir 
programa sahip çok kültürlü bir festivale ev sahipliği 
yaptı; ana sunum yapanlar, Halid Wad Albaih - 
Sudanlı karikatürist ve Rita Tisdall - ATOS'taki proje 
koordinatörü - Ayrılmaya Alternatifler. Ganalı liman 
işçileri de Denizcilik Semineri düzenlediler ve Jules 

Lloren, Mülteci Yemek Festivali'ni sundu. 
 
Festivalin ana başlıkları, Sınır Ötesi Sınırların temel 
dayanakları olan çeşitlilik ve katılım oldu: dünyanın 
her yerinden geliyoruz - farklı geçmişler, farklı 
ülkeler ve farklı yaşlar. Sınırları Aşmak, tek bir 
kişinin hikayesini anlatmaz - bir kişinin sesinin 
duyulacağı ve bir hikayenin diyalog olması için alan 
yaratırız. 
 
Festival kapsamında aşağıdaki etkinlikleri 
gerçekleştirdik: 
 
Düşünmek için Yemek (FFT) –Crossing Borders-
için aylık bir etkinlik; Ayrıca göçmen ve mültecilerle 
çalışma konusunda en iyi uygulamalardan biri 
olarak sunuldu. FFT, farklı geçmişlere sahip 
insanların yaşam hikayelerini paylaşmaları için 

heyecan verici bir alan sunar. Güvenli, teşvik edici 
ve kapsayıcı bir sosyal ortamda hikaye anlatımı 
yoluyla insanların birbirlerinin yaşam 
deneyimlerinden ders almalarını ve ilham almalarını 
sağlamak istiyoruz. Fikir, her birimizin paylaşmaya 
değer ve çok şey öğrenebileceğimiz eşsiz yaşam 

öykülerine sahip olduğu inancından 
kaynaklanmaktadır. Bu fikir aynı zamanda şu sözle 
de örtüşmektedir: Hikayemi anlatıyorum, öyleyse 
bu benim. 
 
23 Mayıs'ta konuk konuşmacımız, uzun zamandır 
eğitimci ve özel ihtiyaçlar eğitiminin savunucusu 
Rita Tisdall'dı. Rita, Nepal ailelerini bir arada tutan 
ve yetimhane sistemine alternatifler yaratan bir STK 
olan Ayrılma Alternatifleri (ATOS) 'nin yönetim 
kurulu üyesi ve proje koordinatörüdür.    
 
Ghana Denizcilik Semineri - Bu seminer, 

denizcilik sektöründeki çeşitli ilgili aktörleri bir araya 
getirdi - özellikle liman işçileri. Temel fikir mevcut 
eğilimleri araştırmak ve sektörde çalışan kişilerin 
koşullarını iyileştirmek için birlikte çalışabileceğimiz 
yolları geliştirmek. 
 
Festival boyunca iyi uygulama sunumları yaptık. 
 
Khalid Wad Albaih Arap Baharı protestolarının ilk 
aşamalarında, keskin ve politik yüklü imajları öne 
çıkan Sudanlı bir karikatürcü.   
 
Göçmen Yemek Festivali sunulan bir başka 
proje. Bunun arkasındaki fikir, restoranların 
mutfaklarını mülteci aşçılara açmaları ve emanet 
etmeleri, böylece lezzetli ve birleştirici anları 
toplulukla paylaşabilmeleridir.

  

Bu proje AB komisyonunun mali desteği ile yürütülmekte olup beyan edilen 
görüşlerin paylaşılması, kullanılması sonucu doğabilecek muhtemel sorunların 
sorumluluğu yazara aittir 


