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Balkan güzergahı boyunca gerçekleşen göçler
2015 yılından itibaren sayısal bir önem
kazanmıştır. Mart 2016'da AB-Türkiye
anlaşmasının imzalanmasından bu yana
sınırların çok daha fazla kapanması, birçok
insanın taşıdığı tüm psikososyal zorluklarla
birlikte ülkelerde mahsur kalmasına neden
olmuştur ( anksiyete, depresyon, tedavi
edilmemiş kronik hastalıklar, okula gitmeyen
çocuklar vb.) Sınır güçlendirme ve seyahat
zorluklarına rağmen, göçmenler ve mülteciler
bu ülkelere ulaşmayı bırakmadı. Çoğu Suriye ve
Afganistan'dan geliyor.
Bu kapsamda rota ülkeleri bir araya gelerek
daha büyük ve daha iyi bir etki yaratmalarını
sağlayacak ortak bir proje üzerinde çalışmakta
ve Caritas Italya ve İspanya ile birlikte Doğu
Sınırı Göç Ağı'nı (REMAP) oluşturmaya
başlamışlardır. Devam eden
süreç, her bir ülkedeki göçmenlere yardımcı
olacak projeleri desteklerken Ulusal Caritas'ların
kapasitelerini ve ağlarını güçlendirmeyi
amaçlıyor.
Hepsi önerilerini insani yardım eyleminden
daha sürdürülebilir bir stratejiye geçme fikriyle
tasarladı.
Öte yandan, çalışmanın bu yeni
aşamasında, REMAP, hizmetin en
dezavantajlı kesimlere geliştirilmesine
olanak tanıyan bir ortak eğitim güzergahı
tasarlamıştır.

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (GİGM)
elde edilen en son rakamlara göre, Türkiye
topraklarında 3,7 milyonu uluslararası koruma
talebinde bulunan 4,9* milyondan fazla yabancı
uyruklu bulunmaktadır.
Caritas Türkiye (CT), göçmenler arasında en
savunmasız gruplarla aktif olarak çalışarak gıda,
tıbbi tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçları
sağlamak için temel hizmetler ve destek sağlıyor.
Ayrıca, CT göçmenler için ekonomik bağımsızlığı,
eğitime erişimi ve sosyal entegrasyonu teşvik
etmek için çalışmaktadır. Bu adım, Türkiye'de uzun
süreli göçmenlerin varlığı, ülkede 10 yıldan fazla
yaşayan ailelerin artık bir gerçeği olduğundan, göç
krizi ele alınırken bütüncül bir yaklaşım dikkate
alınmalıdır.
Tespit edilen temel boşluk şudur: temel hizmetlere
erişim eksikliği ve göçmenlerin Türkiye'ye
entegrasyonu. 
REMAP Projesi ile CT şunları hedefliyor:
Temel hizmetlere erişimin ve göçmenlerin
Türkiye'deki entegrasyonunun iyileştirilmesi.
İstanbul, İzmir ve Anadolu Episkopal bölgelerinde
bir yılda 527 göçmenin yaşam koşullarının
iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması.
İki yıl içinde Caritas Türkiye'nin personel
kapasitelerini ve göçmenlerin hakları,  haklarının
geliştirilmesi ve savunması ve Türkiye toplumuna
entegrasyonları konularındaki bilgi birikiminin
güçlendirilmesi.
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Gıda, tıbbi ve temel ihtiyaç
yardımı gibi temel yardımların
sağlanması
Dinleme merkezinde tanıtım,
kültürel arabuluculuk ve
entegrasyon
Caritas Istanbul Kadın Sığınma
Evi'nde konaklayan kadınlar için
pisikososyal destek.
Dinleme merkezi personeli için 
 psikososyal destek yöntemleri
konusunda eğitim
organizasyonu.

Gıda, tıbbi ve temel ihtiyaç
yardımı gibi temel yardımların
sağlanması
Göçmenler için Türkçe-İngilizce
dil kurslarının düzenlenmesi
Yaz aylarında göçmenler için
staj uygulaması

Gıda, tıbbi ve temel ihtiyaç
yardımı gibi temel yardımların
sağlanması
Kadın göçmenler için Türkçe-
İngilizce dil kurslarının
düzenlenmesi
Göçmen çocukların
entegrasyonu ile ilgili faaliyetler

Caritas İstanbul Faaliyetleri

Caritas Anadolu Faaliyetleri

Caritas İzmir Faaliyetleri


