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İkinci Ortaklar Toplantısı (11-12 Mayıs 2017, Selanik, 

Yunanistan) 

Projenin ikinci toplantısı ortaklardan United Society of 

Balkans(U.S.B.)’ın ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Genel 

olarak proje sürecinin yanında, projenin ileriki aşamaları, 

özellikle de İkinci Fikri Çıktı olan “Eğitim Müfredatı ve 

Materyalleri” hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

PROJE ADI:  Reach Out – Genç Göçmen ve Mültecilere Ulaşmak İçin Gençlik Çalışanlarının 

Güçlendirilmesi 

PROJE SÜRESİ: 30.09.2016 – 29.09.2018 

REACH OUT Projesi, gençlik çalışanlarının yeterliliklerini geliştirip mesleki gelişimlerini desteklerken, 

genç göçmen ve mültecilere ulaşmaları konusunda onları destekleyecek bir müfredat geliştirmeyi ve 

geliştirilen bu müfredatın denenmesini amaçlamaktadır. 

Proje Hakkında

Ortaklar

Reach Out Projesi 4 ülkeden 6 ortağın katkılarıyla yürütülmektedir. 

Yaşar Üniversitesi, Vakıf Üniversitesi, İzmir, Türkiye (Koordinatör Kuruluş) 

İstanbul Valiliği, Kamu Kuruluşu, İstanbul, Türkiye 

Eski AGH Gönüllüleri Gençlik Derneği – TREXEVS, Gençlik STK’sı, Türkiye 

Formazione Co&So Network (FCN), Sosyal Kooperatifler Konsorsiyumu, Floransa,İtalya 

Jugend am Werk Steiermark, Sosyal Servis Sağlayıcı, Styri, Avusturya 

United Society of Balkans (U.S.B), STK, Selanik, Yunanistan

Toplantılar

Proje Açılış Toplantısı (13-14 Aralık 2016, Floransa, İtalya) 

Tüm ortakların kısaca kendilerini tanıtmalarının ardından, 

koordinatör kuruluş olan Yaşar Üniversitesi tarafından projenin 

temel amaç ve faaliyetlerinin açıklandığı detaylı bir proje 

tanıtımı yapılmıştır. Ardından, projenin Fikri Çıktıları ve 

İş Paketlerinin açıklandığı bir sunum gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç 

Analizi Raporunun hazırlanması için gerekli olan alan 

araştırması, görüşme ve anket sorularının taslaklarının 

belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen oturumun ardından 

toplantı sona ermiştir. 



İhtiyaç Analizi Raporu

İhtiyaç Analizi Raporunun hazırlanabilmesi için ilk adım, gençlik alanında var olan literatürün ve 

göçmen ve mültecilerin dahil edilmesine yönelik mevcut imkanların tespit edildiği alan araştırmasıydı. 

Ancak; projenin bu bölümünün temel odak noktası hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarını ortaya koyan ve 

alanda çalışan gençlik çalışanları ile gerçekleştirilen ihtiyaç analiz anketi olmuştur. 

Anket sonuçları, gençlik çalışanlarının göçmen gençlere özgü ihtiyaçlara ve onlarla çalışırken 

karşılaşılan zorluklara daha iyi cevap verebilmelerini sağlamayı amaçlayan, Reach Out Eğitim 

Müfredatı ve Eğitmen El Kitabının hazırlanması için gereken temeli oluşturacaktır. 

Anket çalışması Ocak-Mart 2017 tarihleri arasında, çoğunlukla yüz yüze mülakatlar şeklinde 

gerçekleştirilmiştir  

Bu süreçte toplam 130 kişi ile anket yapılmıştır: 

-Avusturya: 29 Kişi                             -İtalya: 21 Kişi 

-Türkiye: 60 Kişi                                 -Yunanistan:20 Kişi 

İhtiyaç Analizi Raporu Hakkında daha fazla bilgi için: http://reachout.yasar.edu.tr/outputs/ 

Projenin bir sonraki en büyük adımı, 1. Fikri Çıktı olan İhtiyaç Analizi Raporu’nun sonuçlarına 

dayanılarak, 2. Fikri Çıktı 'Eğitim Müfredat ve Materyalleri'nin geliştirilmesi olacaktır. Proje ortakları 

eğitim modülleri ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmaya başlamıştır. 

Hazırlanan Müfredat ve Materyaller, gençlik çalışanlarını müfredatın geliştirilmesi sürecine dahil 

edecek olan yerel deneme oturumları ile test edilecektir. 2. Fikri Çıktı Eğitim Müfredat ve 

Materyallerinin tamamlanmasının ardından, Reach Out 23 gençlik çalışanını beş günlük 

bir Ortak Personel Eğitiminde bir araya getirecek ve bu kişiler hazırlanan yeni müfredat çerçevesinde 

eğitime tabi tutulacaktır. 

Projenin Sonraki Aşamaları

Bizi takip edin: https://www.facebook.com/reachoutproject/ 

https://twitter.com/Reach_out_proje 

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa 

Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz." 


