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2. Proje Toplantısı, Bari ve Taranto, İtalya
8 Ekim tarihli toplantıda başlangıç çalışmasının ön
bulguları ve politika önerileri tartışıldı; 2018’de gerçekleştirilen etkinliklerin uygulamaları üzerine konuşuldu.
Dördüncü iş paketi kapsamında düzenlenen genel
eğitim ele alındı. 9 Ekim tarihinde proje ekibi Taranto’ya
gitti. Öğrenme etkinlikleri kapsamında iki kabul merkezi
ve göçmenlerin çalıştığı bir restoran ziyaret edildi (Restaurant – Articolo 21).
Bir sonraki proje toplantısı 22–24 Mayıs 2019 tarihleri
arasında Almanya’da (Regensburg) gerçekleştirilecek.

Uluslararası düzeyde verilen genel eğitim
• İtalya, Napoli: 19–21 Kasım 2018
Proje ülkelerinden uzmanlar refakatsiz küçüklerle ve
gençlerle çalışan profesyonellere yönelik eğitime katıldılar. Eğitim özellikle genç yetişkinliğe geçiş dönemine
odaklandı. 28–30 Ocak 2019 tarihleri arasında eğitim
devam edecek.
18–25 yaş arasındaki genç yetişkinlere yönelik
atölye çalışmaları
• Türkiye, İstanbul: 23 Kasım 2018
Mülteci Hakları Merkezi ortaklığında, mültecilerle çalışan profesyonelleri bir araya getiren; refakatsiz küçüklerin içerilmesine ilişkin farkındalık yaratmayı hedefleyen
ve refakatsiz küçüklerin ihtiyaçlarını ortaya koyan bir
panel düzenlendi. Panelin ardından genç yetişkinliğe
geçiş dönemindeki refakatsiz küçüklerin katıldığı bir
atölye çalışması düzenlendi.

Ulusal seminerler 2018
• İtalya, Bari: 10 Ekim
• Slovenya, Celje: 25 Ekim
• Türkiye, İstanbul: 10 Kasım
• Yunanistan, Atina: 4 Aralık
• Almanya, Regensburg: 2019’a ertelendi
4 ülkede ele alınan temel konular: Yetişkinliğe geçiş
dönemindeki refakatsiz mülteci gençlerin sorunlarına
eğilen daha fazla sayıda girişime ihtiyaç duyuluyor.
Sistematik çözümlerin geliştirilmesi; kurumlar arası
işbirliğinin güçlendirilmesi; alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim fırsatlarının sunulması gerektiği
görülüyor.
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18 yaşın altındaki refakatsiz küçüklere yönelik
atölye çalışmaları
• Yunanistan, Atina: 4 Aralık 2018
Çocuk Hakları Ağı ile ortaklaşa düzenlenen atölyeye 12
refakatsiz küçük (Pakistan and Bangladeş) katıldı. Drama yönteminin kullanıldığı atölyede refakatsiz küçükler,
genç yetişkinliğe geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklar
ve bu zorluklarla baş ederken ihtiyaç duydukları kaynaklarla ilgili düşünme fırsatı buldu.
Etkinliklerimizle ilgili daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Etkinliklerimiz ücretsizdir.
Ulusal koordinatörlerin iletişim bilgileri için:
https://cisotra.eu/contacts/
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Proje Hakkında
CiSoTRA projesi, erken yetişkinliğe geçiş döneminde olan refakatsiz küçüklerin sosyal katılımını (eğitim
yoluyla katılım dahil) teşvik etmek amacıyla yenilikçi bir
metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor; hedef
grubun eğitim sisteminden yetişkin eğitimi ve istihdam
sistemine geçişine olanak sağlayacak bütüncül destek
ağları örmeyi amaçlıyor.
Ana Faaliyetler
• Başlangıç Çalışması
• Tüm paydaşlara yönelik ulusal seminerler
• Genel eğitimler (temel ve ileri düzeyde)
• Uzmanlık eğitimleri
• (18 yaşın altındaki) Refakatsiz küçüklere yönelik atölye çalışmaları
• (18 – 25 yaş arasındaki) Genç yetişkinlere yönelik
atölye çalışmaları
• CiSoTRA Modeli
• Projenin yaygınlaştırılması ve uluslararası konferans
Hedef Kitle
• Refakatsiz küçük ve/veya genç yetişkinlerle çalışan
profesyoneller ve gönüllüler – eğitim kurumları, işgücü
piyasası, sosyal hizmetler yetkilileri, yerel/bölgesel/
ulusal düzeyde yetkililer, uzmanlar vb.
• Refakatsiz küçük ve/veya genç yetişkinler.
• Paydaşlar: bakanlıklar, araştırmacılar, akademisyenler
yerel / bölgesel yetkililer, insan hakları denetçileri,
diğer sivil toplum kuruluşları ya da göçmenler alanında çalışan kurum ya da kuruluşlar, refakatsiz küçük ve
genç yetişkinlerle çalışan profesyoneller.

Bu proje Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilmiştir.
Bu yayının içeriğinden yalnızca yazarları sorumludur; belgedeki bilgilerin
başka şekillerde kullanılmasından dolayı Komisyon sorumlu tutulamaz
Erasmus+, KA3: Eğitim, öğretim ve gençlik yoluyla sosyal içerme
Proje Numarası: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3 yıllık proje: 31 Aralık 2017–31 Aralık 2020
Proje ülkeleri: Slovenya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye

Proje, temelde şunları hedefliyor:
• 14 yaşın üstündeki refakatsiz çocukların yurttaşlığa
ilişkin yeterlilikler geliştirmesi; sosyal ve kişisel beceriler edinmesi,
• Refakatsiz çocuklarla çalışan uzmanlara, ihtiyaçları olan bilgi ve becerileri edinebilecekleri fırsatların
sunulması,
• Dil ve matematik gibi kritik önem taşıyan alanların
yanı sıra genel olarak hayat ve istihdam için gerekli
olan bilgi eksikliklerinin giderilmesi,
• Refakatsiz göçmen gençler ile içinde bulundukları
toplum arasında etkili bir kaynaşma sürecinin sağlanabilmesi için gerekli desteğin sunulması (en az 25
yaşına kadar).
Proje kapsamında refakatsiz küçük ve genç yetişkinlerle
çalışan kurumların daha iyi işleyebilmesine hizmet edecek bir ‘sosyal içerme modeli’ geliştirilmesi planlanıyor.
Bu süreçte hedef grupların temel ihtiyaçlarına cevap
verebilecek ve onları erken yetişkinlik dönemine hazırlayacak çalışmalar yapılması öngörülüyor.

