Στόχος του προγράμματος
Ο στόχος του προγράμματος CiSoTRA είναι να αναπτύξει μια καινοτόμα
μεθοδολογία για να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη (συμπεριλαμβανομένης
της ένταξης μέσω της εκπαίδευσης) ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών
και να διευκολύνει την μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή μέσω ολοκληρωμένων δικτύων υποστήριξης τα οποία θα βοηθήσουν την μετάβασή τους
από το σύστημα υποστήριξης και εκπαίδευσης για τους νέους στο σύστημα
εκπαίδευσης και απασχόλησης για του ενήλικους. Ο σκοπός του προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω:
• Εντοπισμός καλών πρακτικών, που θα βασίζεται στην χαρτογράφηση
διαφόρων διαδρομών για τους μετανάστες από την άφιξη μέχρι το «τέρμα» (ένταξη στη χώρα- συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή/ και αγορά εργασίας,
μετάβαση στην χώρα προέλευσης ή σε κάποια άλλη χώρα) και προσδιορισμός των κενών, των ελλείψεων και των παγίδων που υπάρχουν σε
κάθε διαδρομή.
• Ατομική ανάπτυξη ικανοτήτων βασικών επαγγελματιών (επαγγελματίες
από: εκπαιδευτικά ιδρύματα, αγορά εργασίας, κοινωνική πρόνοια, τοπικές/ περιφερειακές/ εθνικές αρχές)- προσδιορισμός των αναγκών και των
ικανοτήτων που χρειάζονται για αποτελεσματική εργασία στο πεδίο.
• Προσδιορισμός των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων και νέων ενηλίκων (ανάλυση αναγκών μέσω εργαστηρίων που θα συμπεριλαμβάνουν
δραστηριότητες ενδυνάμωσης).
• Ανάπτυξη ικανοτήτων σε θεσμούς και οργανισμούς
• Βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους οργανισμούς
σε κάθε περιφέρεια/ χώρα μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου καλύτερης
κοινωνικής ένταξης.

Ομάδες Στόχοι
• Επαγγελματίες και εθελοντές 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, συνήγοροι 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.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν σημαίνει απαραίτητα επιδοκιμασία
του περιεχομένου της το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην δημοσίευση αυτή.
Erasmus+, KA3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής – Κοινωνική ένταξη μέσα από την εκπαίδευση,
την κατάρτιση και τη νεολαία
Αριθμός Προγράμματος: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Πρόγραμμα 3 ετών: 31 Δεκεμβρίου 2017–31 Δεκεμβρίου 2020
Χώρες Προγράμματος: Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
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Βασικές δραστηριότητες

Αρχική έρευνα. Συλλογή σχετικών πληροφοριών από την διεθνή και εγχώρια
βιβλιογραφία και καλές πρακτικές. Η επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σε
κάθε χώρα εταίρο και η επικύρωση των καλών πρακτικών είναι απαραίτητες για
την υλοποίηση όλων των υπόλοιπων βημάτων του προγράμματος. Η μεθοδολογία συλλογής δεδομένων θα περιλαμβάνει ανάλυση εγγράφων, συνεντεύξεις και
ομάδες εστίασης (focus groups).
Εθνικά σεμινάρια για διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. Ένα εθνικό
σεμινάριο θα διοργανώνεται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες του προγράμματος.
Αναμένεται ότι 50 εμπλεκόμενα μέρη θα παρακολουθήσουν κάθε ένα από τα
σεμινάρια για να συζητήσουν τα πιο απαιτητικά ζητήματα σχετικά με την κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων και νέων ενηλίκων μεταναστών. Τα θέματα
του σεμιναρίου θα αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ανάγκες σε κάθε χώρα.
• Ιούνιος με Σεπτέμβριος 2018: Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
• Ιούνιος με Σεπτέμβριος 2019: Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
• Ιούνιος με Σεπτέμβριος 2020: Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
Γενικές εκπαιδεύσεις (βασικό και προχωρημένο επίπεδο). Στοχεύουμε να εκπαιδεύσουμε (γενικές γνώσεις και δεξιότητες) τους βασικούς επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανηλίκους και/ή νέους ενηλίκους
μετανάστες. Οι εκπαιδεύσεις θα αποτελούνται από δύο μαθήματα (βασικό,
προχωρημένο), κάθε ένα από τα οποία ισοδυναμεί με 6 ακαδημαϊκές μονάδες
(ECTS), που θα υλοποιηθούν μέσω του συνδυασμού δια ζώσης μαθημάτων (3
ημέρες ανά μάθημα) με online δραστηριότητες. Θέματα:
• μη διάκριση και διαπολιτισμικός διάλογος, πολυπολιτισμική κοινωνία, ηθική
των βασικών επαγγελματιών
• ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνής και εθνική νομοθεσία και πρωτόκολλα
σχετικά με την φροντίδα και την υποστήριξη παιδιών μεταναστών και νέων
μεταναστών, εθνικές διαδικασίες σχετικά με την μετανάστευση, εναρμόνιση
της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρώπη.
• μετανάστες και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, νέοι μετανάστες στην αγορά
εργασίας
• ευαλωτότητα των νέων μεταναστών: κοινωνικο-ψυχολογικές πτυχές, φιλικές
τεχνικές για διενέργεια συνεντεύξεων με παιδιά και νέους μετανάστες
Γενικές εκπαιδεύσεις θα διοργανωθούν το 2018, σε πιλοτική μορφή (με διεθνή

συμμετοχή στη Νάπολη της Ιταλίας). Το 2019 οι γενικές εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα με συμμετοχή εγχώριων οργανισμών:
• Από τον Νοέμβριο 2018 έως τον Ιανουάριο 2019 στην Ιταλία (πιλοτική εκπαίδευση): 15 συμμετέχοντες- 3 από κάθε συμμετέχουσα χώρα, 3 μήνες online και
2Χ3 ημέρες διά ζώσης εκπαίδευση στη Νάπολη. Γλώσσα: Αγγλικά
• Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2019 στην Σλοβενία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, 15 συμμετέχοντες από κάθε χώρα, 3 μήνες on
line και 2Χ3 ημέρες διά ζώσης εκπαίδευση σε κάθε χώρα. Γλώσσες: Σλοβένικα,
Ιταλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Τούρκικα.
Ειδικές εκπαιδεύσεις. Θέλουμε να εφοδιάσουμε βασικούς επαγγελματίες με
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Θα αναπτυχθούν τέσσερα μαθήματα για να διδαχθούν στα πλαίσια των ειδικών εκπαιδεύσεων, καθένα ισότιμο με 6 ακαδημαϊκές
μονάδες (ECTS):
• Υποδοχή, πρότυπα υπηρεσιών και υγειονομικά πρότυπα για ασυνόδευτους
ανηλίκους
• Εναρμόνιση της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρώπη
• Το δικαίωμα των μεταναστών στην εκπαίδευση και την εργασία
• Η κοινωνική ένταξη ως μια δυναμική αμφίδρομη διαδικασία
Οι ειδικές εκπαιδεύσεις θα διοργανωθούν το 2019 ως 4 μαθήματα online.
• Από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο του 2019 online: 15 συμμετέχοντες ανά μάθημα/ εκπαίδευση από τις συμμετέχουσες χώρες–ενδεικτικά 3 από κάθε χώρα
εταίρο σε κάθε μάθημα, 3 μήνες online δραστηριοτήτων. Γλώσσα: Αγγλικά.
Εργαστήρια για ασυνόδευτους ενήλικους μετανάστες (έως 18 ετών).
Αυτά τα εργαστήρια απευθύνονται επίσης σε κηδεμόνες των ανηλίκων και σε
επαγγελματίες που εργάζονται με ανηλίκους. Οι βασικοί σκοποί τους είναι οι εξής:
• ανατροφοδότηση πάνω στις ανάγκες των ανηλίκων και των κηδεμόνων τους
(ικανοποίηση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται και πιθανά κενά που έχουν
εντοπιστεί)
• δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για ανηλίκους ώστε να πάρουν έμπνευση για να «ακολουθήσουν» τα δικά τους σχέδια ζωής.
Προγραμματισμός υλοποίησης των εργαστηρίων με μετανάστες – ανήλικοι; 15
συμμετέχοντες σε κάθε εργαστήριο:
• Σεπτέμβριος 2018 στην Ελλάδα (πιλοτικό εργαστήριο)
• Μάρτιος 2019 σε Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
• Μάρτιος 2020 σε Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία

Εργαστήρια για νέους ενήλικους μετανάστες (σε μετάβαση στην
ενήλικη ζωή: 18–25 χρονών). Αυτά τα εργαστήρια απευθύνονται επίσης
και σε επαγγελματίες που εργάζονται με νέους ενηλίκους. Οι βασικοί τους
στόχοι είναι:
• ανατροφοδότηση πάνω στις ανάγκες των νέων ενηλίκων (ικανοποίηση με
τις υπηρεσίες που προσφέρονται και πιθανά κενά που έχουν εντοπιστεί)
• δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για νέους ενηλίκους, ώστε να ενδυναμωθούν και να πάρουν έμπνευση ώστε να «ακολουθήσουν» τα δικά τους
σχέδια ζωής.
Προγραμματισμός υλοποίησης των εργαστηρίων με μετανάστες – νέοι ενήλικοι; 15 συμμετέχοντες σε κάθε εργαστήριο:
• Σεπτέμβριος 2018 στην Τουρκία (πιλοτικό εργαστήριο)
• Μάρτιος 2019 σε Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
• Μάρτιος 2020 σε Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
Το μοντέλο CiSoTRA. Είναι το μοντέλο συνεργασίας και συνεξάρτησης μεταξύ οργανισμών που ασχολούνται με ασυνόδευτους ανήλικους και
νέους ενήλικες μετανάστες και μελετά τις αλληλεπιδράσεις τους σε σχέση με
την υποστήριξη ανηλίκων μέσα στο σύστημα. Το μοντέλο θα εξηγήσει τι θα
μπορεί ο κάθε οργανισμός να περιμένει από τους άλλους και τι θα πρέπει να
αλλάξει στην λειτουργία του ώστε να βελτιώσει την εργασία του. Το μοντέλο
θα είναι ένα σχήμα σύνδεσης και θα προετοιμαστεί από τον Αύγουστο 2019
έως τον Οκτώβριο 2020. Θα αξιολογηθεί από όλους τους εταίρους και από
το Συμβουλευτικό Συμβούλιο του προγράμματος και θα παρουσιαστεί στο
Διεθνές Συνέδριο (Οκτώβριος 2020).
Διάδοση του προγράμματος. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα
διαδοθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος και μετά την λήξη του. Οι
κύριες δραστηριότητες διάδοσης είναι οι εξής:
• Διάδοση μέσω της ιστοσελίδας του CISOTRA, των κοινωνικών δικτύων,
φυλλαδίων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων καναλιών διάδοσης.
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων του προγράμματος
σε συνέδρια εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
• Διεθνές συνέδριο θα διοργανωθεί τον Οκτώβριο 2020 στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία.
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