Bu programda araştırmanın ötesinde neler var?

TURKISH

GoWell içinde 3 öğrenim unsuru bulunmaktadır, bunlar:
Bilgi ve öğrenimin paylaşılması için konut, iyileştirme ve sağlık
sektörünü bir araya getirmek.
İskoçya’da konut, iyileştirme ve sağlık için tek bir araştırma
kaynağı yaratmak.
Toplum katılım programı geliştirmek.

GoWell’e hangi topluluklar katılacak?
GoWell araştırmasına Carntyne, Castlemilk, Drumchapel,
Gorbals Riverside, Govan, Red Road ve civarındaki bölgelerde,
Riddrie, Scotstoun, Shawbridge Corridor, Sighthill, St Andrews
Drive ve Townhead’de bulunan topluluklar katılacak..
Daha ayrıntılı bilgi nasıl alınabilir?
GoWell hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen
Yvonne Christley ile bağlantı kurun.
Telefon: 0141 221 9439
E-posta: yvonne.christley@drs.glasgow.gov.uk
GoWell

The Glasgow Centre for Population Health
Level 6
39 St Vincent Place
Glasgow G1 2ER
ya da web sitemizi ziyaret edin:
www.gowellonline.com

GoWell’i finanse eden kuruluşlar: Glasgow Housing Association,

Glasgow Centre for Population Health, Communities Scotland, NHS
Health Scotland, NHS Greater Glasgow, ve University of Glasgow.

Glasgow Toplumunun Sağlık ve Esenliği
Araştırma ve Öğrenim Programı:
Mahalle Değişiminin İncelenmesi

Geçmişe Yönelik Bilgiler

GoWell Araştırması neden önemlidir?

Gelecek 10 yıl içinde Glasgow geleneksel
konut stokları önemli değişimlere uğrayacak, bu
değişimler:

Glasgow’un daha iyi konut sağlanması ve mahallelerdeki iyileştirmeler için
yapacağı büyük yatırımların sağlık ve esenliği geliştireceği ve daha güçlü
bir toplum aidiyeti oluşturacağı ümit edilmektedir. Bununla birlikte, bu umut
herhangi bir bilimsel veriden daha çok sağduyuya dayanmaktadır. İşte
bu nedenle GoWell araştırması çok önemlidir. GoWell mahallelerde
gerçekleştirilen değişimleri, bu mahallelerde yaşayan insanların bu
değişimler için neler düşündüğünü ve yine bu değişimlerin sağlık ve
esenlik üzerine etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde anlama fırsatı sunacaktır.

Büyük yatırımlar, yıkım, yeniden inşa ve
iyileştirme çalışmaları ile konut stokları
kalitesinin yükseltilmesi.
Mahalle yenileme projeleri ile yerel çevre ve
kolaylık sağlayan hizmetlerin geliştirilmesi.

Tam olarak ne olacak?

Konut stoklarının yerel konut birlikleri ya da kooperatiflerine
devredilmesi.

Önümüzdeki 10 yıllık araştırma süresinde aşağıda açıklanan yöntemlerle
bilgi toplanacaktır. Bu yöntemler:

Kiraya verilmiş ve kullanıcıların konutun sahibi olduğu karma
yapılarla daha fazla sayıda yeni topluluklar oluşturulması.

GoWell Araştırması Nedir?
GoWell bu mahallelerdeki değişimin Glasgow’daki bireylerin, ailelerin
ve toplulukların sağlık ve esenliklerine etkilerini daha iyi anlamamızı
sağlamak üzere yapılmakta olan bilimsel bir araştırmadır. Bu çalışma
2006 yılı başında başlamış olup 10 yıl sürecek ve:
Mahallerde değişim olduğunda bu değişimi dikkatle izleyecek,

Her 2 yılda bir Glagow’da yaşayan bir çok topluluk içinde (tam listesi
bir sonraki sayfada) anket çalışması yapılacaktır.
Bu anket çalışması kapsamında , mahalledeki değişimler ile sağlık
ve esenlik konularında sorular sorularak bu konulardaki anlayışın
güçlendirilmesine çalışılacaktır.
Mahalle sakinleri ile birebir görüşmeler ve grup tartışmaları yapılacaktır.
Mahallelerdeki değişikliklerin planlamasından ve idaresinden sorumlu
şahıslarla ayrıntılı görüşmeler yapılacaktır.
Bir dizi farklı kaynaktan elde edilen bilgiler incelenecektir (örn, nüfus
sayımı, hastane hasta giriş kayıtları, suç kayıtları, konut kalitesi vb).

Bu değişimlerin, değişim yaşanan mahallelerde yaşayanların sağlık ve
esenliğine etkilerini saptayacaktır.

Bu araştırmayı kim yapıyor?
Bu araştırma Glasgow Üniversitesinden, Tıbbi Araştırma Konseyi ve
Glasgow Halk Sağlığı Merkezinden bir grup araştırmacı tarafından
yapılacaktır.

Farklı kaynaklardan elde
edilen bu bilgiler birlikte ele
alındığında, mahallelerde planlanan
değişikliklerin 10 yıllık araştırma sürecinde
toplum sağlığını nasıl etkileyeceğine ilişkin
ayrıntılı bilgi sunacaktır.

