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2η Συνάντηση του έργου, Bari & Taranto, Ιταλία
Κατά την διάρκεια της συνάντησης στις 8 Οκτωβρίου, η ομάδα 
του έργου συζήτησε τα αρχικά ευρήματα από την αρχική έρευ-
να (με αρχικές προτάσεις πολιτικής) και σχεδίασε την υλο-
ποίηση των δραστηριοτήτων για το 2018. Μεγάλη προσοχή 
δόθηκε στον σχεδιασμό της «διεθνούς γενικής εκπαίδευσης» 
για επαγγελματίες. Στις 9 Οκτωβρίου, η ομάδα του έργου πήγε 
στο Τάραντο. Ως μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
επισκέφτηκαν δύο κέντρα υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλι-
κους μετανάστες και ένα εστιατόριο όπου εργάζονται μετανά-
στες- πρώην φιλοξενούμενοι στα κέντρα πρώτης υποδοχής 
του οργανισμού Noi e voi (Εστιατόριο- Articolo 21). Η επόμενη 
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία (Regensburg) 
από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2019.

Διεθνής γενική εκπαίδευση (πρώτο μέρος)
Ιταλία, Νάπολη: 19–21 Νοεμβρίου 2018• 

Εμπειρογνώμονες από τις χώρες του προγράμματος παρακο-
λούθησαν την εκπαίδευση για επαγγελματίες που εργάζονται 
με ανήλικους και νέους ενήλικους πρόσφυγες. Συζήτησαν την 
περίοδο της μετάβασης από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή. 
Η εκπαίδευση θα επαναληφθεί σε μεγαλύτερο επίπεδο στις 
28–30/1/2019.

Εργαστήριο για Νέους Ανήλικους Πρόσφυγες
Τουρκία, Κωνσταντινούπολη: 23 Νοεμβρίου 2018• 

Διοργανώθηκε εργαστήριο με νέους ενήλικους πρόσφυγες. 
Πριν το εργαστήριο συνδιοργανώθηκε μια συζήτηση με τον 
οργανισμό Refugee Rights Turkey με στόχο να έρθουν σε 
επαφή επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες και να 
ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση στο θέμα της ένταξης των ασυ-
νόδευτων ανηλίκων.

Εργαστήριο για Ασυνόδευτους Ανήλικους Πρόσφυγες 
Ελλάδα, Αθήνα: 4 Δεκεμβρίου 2018• 

Το εργαστήριο συνδιοργανώθηκε με το Δίκτυο για τα Δικαι-
ώματα του Παιδιού. Το παρακολούθησαν 12 ανήλικοι πρό-
σφυγες από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Μέσα από 
την μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού, οι ανήλικοι είχαν την 
ευκαιρία να σκεφτούν για τις προκλήσεις που συνοδεύουν την 
ενηλικίωση και τους διαθέσιμους πόρους που έχουν για να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές. 

Για λεπτομέρειες σχετικές με τις δραστηριότητες, επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα μας. Όλες οι δραστηριότητες είναι 
δωρεάν. Στοιχεία Επικοινωνίας:  
https://cisotra.eu/contacts/

Εθνικά σεμινάρια 2018
Ιταλία, Μπάρι: 10 Οκτωβρίου• 
Σλοβενία, Celje: 25 Οκτωβρίου• 
Τουρκία, Κωνσταντινούπολη: 10 Νοεμβρίου• 
Ελλάδα, Αθήνα: 4 Δεκεμβρίου• 
Γερμανία, Regensburg:  αναβλήθηκε για το 2019• 

Τα βασικά σημεία που επισημάνθηκαν σε όλες τις χώρες: χρει-
άζονται περισσότερες πρωτοβουλίες και συστηματικές λύσεις 
για να υποστηριχθεί η μετάβαση των ασυνόδευτων ανηλίκων 
στην ενήλικη ζωή. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη συνεργασία 
των οργανισμών που εργάζονται στο πεδίο και οι επαγγελμα-
τίες χρειάζονται περισσότερες εκπαιδεύσεις.



Σχετικά με το πρόγραμμα
Ο σκοπός του προγράμματος CiSoTRA είναι να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για να ενισχύσει την 
κοινωνική ένταξη (συμπεριλαμβανομένης της ένταξης μέσω 
της εκπαίδευσης) των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών σε 
μετάβαση στην ενήλικη ζωή μέσω ολιστικών δικτύων υπο-
στήριξης, που θα διευκολύνουν την μετάβαση από το εκπαι-
δευτικό σύστημα και το σύστημα υποστήριξης ανηλίκων στο 
σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων και απασχόλησης.

Βασικές Δραστηριότητες
Αρχική έρευνα• 
Εθνικά σεμινάρια για διάφορα εμπλεκόμενα μέρη• 
Γενικές εκπαιδεύσεις (βασικό και προχωρημένο επίπεδο)• 
Ειδικές εκπαιδεύσεις• 
Εργαστήρια για ασυνόδευτους ενήλικους μετανάστες (έως • 
18 ετών)
Εργαστήρια για νέους ενήλικους μετανάστες (σε μετάβαση • 
στην ενήλικη ζωή: 18-25 χρονών)
Το μοντέλο CiSoTRA• 
Διάδοση του προγράμματος και Διεθνές Συνέδριο• 

Ομάδες Στόχοι
Επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανηλίκους • 
και/ή νέους ενηλίκους – επαγγελματίες από εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς, την αγορά εργασίας, την κοινωνική πρόνοια, 
τοπικές/περιφερειακές και εθνικές αρχές κλπ. 
Ασυνόδευτοι ανήλικοι και/ή νέοι ενήλικοι.• 
Εμπλεκόμενα μέρη: υπουργεία, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, • 
αξιωματούχοι από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, συ-
νήγοροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλες ΜΚΟ ή δημόσιοι 
οργανισμοί που εργάζονται για την ένταξη των μεταναστών, 
επαγγελματίες που εργάζομαι με ασυνόδευτους ενήλικους 
και νέους ανήλικους μετανάστες κλπ.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα επικεντρωθούν 
στα εξής:

διασφάλιση ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (από 14 ετών) θα • 
μπορέσουν να αναπτύξουν σχετικές ατομικές, κοινωνικές 
και προσωπικές ικανότητες
παροχή κατάλληλης τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες που • 
εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά
αντιστάθμιση των ελλείψεων σε γνώσεις, ιδίως σε κρίσιμους • 
τομείς όπως οι γλωσσικές δεξιότητες των χωρών υποδοχής, 
η γνώση των μαθηματικών, καθώς και οι ικανότητες που 
χρειάζονται για τη ζωή και την εργασία
παροχή κατάλληλης υποστήριξης σε νέους για την επιτυχη-• 
μένη ένταξή τους έως (τουλάχιστον) της ηλικίας των 25.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα αναπτυχθεί το μοντέλο 
«για την καλύτερη κοινωνική ένταξη», το οποίο θα συμβάλει 
στην καλύτερη λειτουργία των οργανισμών που ασχολούνται 
με ανήλικους μετανάστες και νεαρούς ενήλικους μετανάστες: 
αφενός, δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά και αποφεύγοντας 
την επικάλυψη στη δουλειά τους, και αφετέρου,  συμπληρώ-
νοντας τα ενδεχόμενα κενά με σκοπό να καλυφθούν όλες οι 
απαραίτητες ανάγκες των ομάδων στόχου και να διασφαλιστεί 
η καλύτερη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή.
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