
  
Vabimo na nacionalni posvet projekta CisoTRA in predstavitev Modela CiSoTRA – povezav med različnimi 
akterji in aktivnostmi za večjo socialno vključenost mladih migrantov v družbo. Model CiSoTRA smo zasnovali 
projektni partnerji iz Slovenije, Nemčije, Grčije, Italije in Turčije na osnovi teoretičnih izkušen in dobrih praks.  
 
Na posvet vabimo: 

 Strokovnjake in prostovoljce, ki delajo z migranti, mladoletniki brez spremstva in mlajšimi odraslimi na 
področjih izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in nastanitve, zdravja, varstva človekovih 
pravic, zagotavljanja varnosti, skrbništva nad mladoletnimi migranti brez spremstva. 

 Udeležence izobraževanj v okviru projekta CiSoTRA https://elearning.cisotra.eu/. 

 Predstavnike lokalnih, regionalnih in nacionalnih organizacij, ki delajo na omenjenih področjih. 

 Predstavnike prostovoljskih organizacij, ki delujejo z migranti. 
 

Nacionalni posvet projekta CiSoTRA  -  torek, 24. novembra ob 12.30, 
ZOOM  - https://upr-

si.zoom.us/meeting/register/tZ0uceGpqjgoHdGksvG8MMHE2Twnnlap8ENs 
Program posveta:  

12.30–13.30 

 Predstavitev projekta  in dejavnosti projekta CiSoTRA, dr. Nada Trunk Širca, MFDPŠ 

 Primeri dobrih praks in video posnetki vključevanja mladih migrantov v družbo v 
Sloveniji, Grčiji, Italiji, Nemčiji in Turčiji  

 Predstavitev modela CiSoTRA, dr. Valerij Dermol, MFDPŠ, in Aleksander Krauss, ISOB, 
Nemčija  

13.30–14.30  Delo v skupinah – razprava na 4 tematska vprašanja v ZOOM sobah   

 Odmor  

14.45–15.30 
 Poročanje skupin in razprava o modelu  

Dr. Andrej Koren, MFDPŠ  

15.30–16.30 
 Rezultati projekta CiSoTRA in priporočila  

Dr. Nada Trunk Širca, MFDPŠ  

 Razprava 

 
Posvet je brezplačen. PRIJAVA do petka, 20. novembra 2020, preko povezave: https://upr-
si.zoom.us/meeting/register/tZ0uceGpqjgoHdGksvG8MMHE2Twnnlap8ENs  (to je hkrati povezava, s katero 
dostopate do posveta) 
Udeleženci posveta bodo prejeli potrdilo o udeležbi na posvetu. 

 
Celje, 10. 11. 2020 

 

 
Vodja projekta CiSoTRA 

dr. Nada Trunk Širca 
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Splošno o projektu CiSoTRA, Erasmus+, Ključni ukrep 3 (KA3), več na https://cisotra.eu/  
Ključni ukrepi: Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi 
Številka projekta: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
MFDPŠ, Slovenija, je koordinatorica projekta Civilna družba in socialno vključevanje mladoletnikov brez 
spremstva ob prehodu v odraslost – vloga učečih se skupnosti (CiSoTRA). V projektu sodelujejo partnerji iz 
Grčije, Italije, Nemčije in Turčije. Projekt se izvaja v obdobju od 31.12. 2017 do 31. 3. 2021.  

 Cilj projekta CiSoTRA je razviti in izvajati inovativno metodologijo za spodbujanje socialne vključenosti 
(vključno z vključevanjem preko izobraževanja) mladoletnih migrantov brez spremstva ob prehodu v 
odraslost.  Pristop temelji na oblikovanju celovitih podpornih mrež, ki bi olajšale prehod iz 
izobraževalnega in podpornega sistema mladih, v sistem izobraževanja in zaposlovanja odraslih. 

 
 
O modelu CiSoTRA, več na https://cisotra.eu/cisotra-model/  
Model je inovativen in vključujoč pristop k podpori MBS ob prehodu v odraslo dobo in krepitvi povezav med 
različnimi akterji / organizacijami, ki so vključene v podporo mladim migrantom. Namen modela je 
prispevati k celostnemu pristopu (razvoja) posameznikov, ter k bolj integrativni skupnosti, kar bi lahko 
rezultiralo v bolj kohezijski družbi. 
Štiri ravni modela, ki temeljijo na vključujočih dejavnikih družbene vključenosti MBS ob prehodu v 
odraslost: 

1. Nivo procesov: Na tej ravni model predstavlja ključne elemente, povezane s šolanjem, trgom dela in 
procesi socialne integracije. V resnici so lahko vsi ti elementi prepleteni in jih je težko ločiti. 

2. Nivo aktivnosti: Na ravni dejavnosti so predstavljeni tipi in primeri pobud, ki se lahko izvajajo med 
begunsko mladino, da bi povezali procese družbene integracije z verigo izobraževanja in trga dela. 

3. Nivo deležnikov: Na tej ravni modela je predstavljena logika sodelovanja in koordinacije med 
številnimi akterji, ki delujejo na področju socialne integracije begunske in migrantske mladine. 
Predstavljene so tudi nekatere dobre prakse, ki poudarjajo raznolikost akterjev in možne 
dejavnosti. 

4. Nivo usposabljanj in kompetenc: Najvišja raven modela poudarja pomen dobro usposobljenih in 
kompetentnih akterjev, ter deležnikov v sistemih socialne integracije begunske mladine. 
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