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Zaključna konferenca CiSoTRA,
četrtek, 18. marec, 2021
Mednarodna konferenca z naslovom Civilna družba
in socialno vključevanje mladoletnih migrantov brez
spremstva ob prehodu v odraslost – vloga učečih
se skupnosti (CiSoTRA), je potekala v zoom okolju.
Na konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta:
Začetna študija, Model socialnega vključevanja in
E-platforma s predmeti in kratkimi izobraževanji. Glavne
teme razprave so bile prehod v odraslost in potrebe
mladoletnih migrantov brez spremstva (MBS), kompetence strokovnjakov za delo in splošni sistem podpore
za mlade migrante. Na konferenci je bilo predstavljenih
12 praks partnerjev ( v obliki video prestavitev).
Razprava s strokovnjaki in drugimi udeleženci dogodka
je potrdila priporočila politikam na lokalni, nacionalni in
evropski/mednarodni ravni, oblikovana v okviru projekta
CiSoTRA. Priporočila so podrobno opisana v deklaraciji CiSoTRA, ki smo jo sprejeli na dogodku (in je del te
novičke).
Konference se je udeležilo več kot 200 mednarodnih
udeležencev; med njimi so bili zlasti strokovnjaki in prostovoljci, ki delajo z mladimi migranti, oblikovalci politik,
predstavniki nevladnih organizacij, akademiki in raziskovalci s področja. Slavnostna govorca na konferenci
sta bila njena visokost Marie-Louise Coleiro Preca, nekdanja predsednica Malte in dr. Gökaya Özerim, Jean
Monnet profesor na univerzi Yaşar v Turčiji.
Več informacij o konferenci: https://cisotra.eu/finalconference-cisotra-march-18-2021/
Gradiva iz konference: https://elearning.cisotra.eu/
cisotra-good-practices/

Deklaracija CiSoTRA:
Civilna družba za socialno vključevanje mladoletnih
migrantov na prehodu v odraslost
Ključne informacije o projektu CiSoTRA
Projektni partnerji iz Slovenije, Italije, Grčije, Nemčije
in Turčije.
• Konzorcij je razvil in izvedel inovativno metodologijo
za spodbujanje socialne vključenosti MBS ob prehodu
v zgodnjo odraslost (s pomočjo celostnega podpornega sistema, ki olajšujejo prehod iz sistema namenjenega podpori in izobraževanju mladoletnikov v sistem
izobraževanja in zaposlovanja odraslih).
• Temeljne aktivnosti: začetna študija – aplikativne
raziskave stanja, nacionalni seminarji, ECTS predmeti, kratka usposabljanja za strokovnjake, delavnice
za MBS in mlade odrasle, Model boljšega socialnega
vključevanja, Monografija.
• V projektu je sodelovalo okoli 300 strokovnjakov s
področja izobraževanja, trga dela, socialnega varstva, zdravstva, varnosti, 200 MBS in mladih odraslih
migrantov, 60 oblikovalcev politik ter okoli 800 drugih
(različnih) deležnikov.
CiSoTRA dosežki
• Primerjalna začetna študija o pravnem in socialnem
položaju mladih migrantov v državah partnericah in
več kot 50 dobrih praks.
• Razvoj modela koordinacije akterjev za boljšo socialno vključenost migrantov ob prehodu v odraslost.
• Razvoj spletnih izobraževanj za strokovnjake (4
ECTS predmeti in 15 kratkih izobraževanj).
• Monografska knjiga.
• Priporočila strokovnjakom, namenjena zagotavljanju
boljše socialne vključenosti MBS ob prehodu v odraslost, s poudarkom na potrebah MBS in usposabljanjih za strokovnjake, ki delajo z njimi.
Partnerji CiSoTRA se zavezujejo, da bodo podpirali
trajnostno uporabo rezultatov projekta
• Partnerji CiSoTRA se zavezujejo, da bodo podpirali
trajnostno uporabo rezultatov projekta.
• Partnerji bodo spodbujali razpravo o modelu boljše
socialne vključenosti na nacionalni/regionalni ravni, z
namenom poiskati koordinatorja v določenem okolju.
• V želji, da bi prispevali k večji ravni znanja, ozaveščenosti in povezovanju, bodo projektni partnerji
promovirali E-platformo s spletnimi ECTS predmeti
in kratkimi spletnimi izobraževanji; in sicer zlasti med
zainteresiranimi stranmi in ponudniki izobraževanj za
strokovnjake.
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• Partnerji bodo tudi v prihodnje organizirali izobraževanja in razprave na temo MBS ob prehodu v odraslost
(diseminacijski dogodki).
• Visokošolski zavodi bodo študijska gradiva razvita v
okviru projekta CiSoTRA, vključili v predmete svojih
študijskih programov, ponudili jih bodo tudi na mednarodni ravni.
• Z rezultati projekta in trajnostno strategijo partnerji
CiSoTRA (institucije in strokovnjaki) ostajajo na razpolago strokovnjakom, ki delajo z MBS ob prehodu v
odraslost v domačih državah. S temi pristopi želimo
prispevati tudi k akcijskemu načrtu EU za integracijo
in vključevanje (2021–2027).
CiSoTRA priporočila politikam pri delu z migranti
ob prehodu v odraslost
Lokalni nivo
• V številnih partnerskih državah so se lokalna raven
oblasti in državljanska udeležba (kot so občine) izkazali kot kraji praktičnega reševanja problemov tudi v
primeru razdeljene odgovornosti in nasprotujočih si
politik na državni ravni. Prehod mladoletnikov je zato
potrebno voditi na lokalni in regionalni ravni s pomočjo državnih in lokalnih virov.
• Občine bi si morale prizadevati, da bi mladi migranti
razumeli lokalno institucionalno, gospodarsko in socialno okolje.

Nacionalni nivo
• Upoštevati celostni model prehoda MBS v odraslost.
• Podpirati in financirati nevladne organizacije iz področja.
• Razviti in ponujati usposabljana za strokovnjake:
Migracije so ustvarile transkulturne prostore v vseh
partnerskih državah. Transkulturnost mora biti zato
vodilna paradigma usposabljanj, ki se morajo osredotočiti na kompetence sodelovanja in usklajevanja,
kompetence za razumevanje psihosocialne dinamike
migrantov in tehnik dela, ki podpirajo stabilizacijo in
orientacijo, ter spodbujajo premagovanja tradicionalnih predstav o vlogah spolov, samoorganizaciji in
digitalni udeležbi.
Evropski/mednarodni nivo
• Potrebno je v celoti upoštevati vse mednarodne in
evropske obveznosti glede zaščite MBS.
• S polno solidarnostjo je potrebno v Evropi razviti jasno migracijsko politiko, ki upošteva realnost mednarodnih migracij in resničnost velikega števila razseljenih mladih beguncev. Treba je okrepiti pravico žensk
do varnih migracij.
• Zagotoviti je potrebno popolno zaščito zakonitega in
varnega dela za vse mlade, ne glede na njihov pravni
status.
• Prenos dobrih praks: dobre prakse je treba izmenjevati in jih vključevati, jih finančno podpreti, vključno z
usposabljanji in mednarodno izmenjavo osebja.
Več (razširjena različica deklaracije, vključno z nacionalnimi specifikami partnerjev): https://cisotra.eu/
declaration/
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