
Το πρόγραμμα CiSoTRA ξεκίνησε
Το πρόγραμμα CiSoTRA (Στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών 
στην κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων σε μετάβαση 
στην ενήλικη ζωή- κοινότητες μάθησης για την διευκόλυνση 
της μετάβασης) ξεκίνησε στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 και θα 
ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Κατά την διάρκεια 
του προγράμματος, διάφορες δραστηριότητες θα διοργανω-
θούν στην Σλοβενία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία 
και την Τουρκία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος (διαθέσιμη στις 6 γλώσσες των εταίρων) 
https://cisotra.eu/.

1η Διακρατική Συνάντηση, Νάπολη, Ιταλία
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαϊου. Κατά 
την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διοικητικά ζητή-
ματα του προγράμματος, τα ευρήματα της αρχικής έρευνας 
(βιβλιογραφική έρευνα) και το πλάνο εφαρμογής δραστηριο-
τήτων για το 2018. Οι εταίροι του προγράμματος συμμετείχαν 
στο εθνικό σεμινάριο του προγράμματος RoMigSc (https://
romigsc.eu/) και κάποιοι στην ειδική συνεδρία για την κοινωνι-
κή ένταξη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου 
MakeLearn conference (https://makelearn.mfdps.si/).   
Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος μαζί με κάποιες εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία 
(Μπάρι και Τάραντο) στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018.

Γενικές Εκπαιδεύσεις  
(2 φορές για 3 ημέρες δια ζώσης + on-line)
Σεμινάριο 1 (6 ECTS) – Βασικό  
(3 ημέρες δια ζώσης + on-line)

Ιταλία, Νάπολη: 19 με 21 Νοεμβρίου 2018• 
Σεμινάριο 2 (6 ECTS) – Προχωρημένο  
(3 ημέρες δια ζώσης + on-line)

Ιταλία, Νάπολη: 28 έως 30 Ιανουαρίου 2019• 
Τα σεμινάρια 1 και 2 στη Νάπολη (Ιταλία) θα είναι στα Αγγλικά 
και θα διοργανωθούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον δι-
δασκαλίας και μάθησης (θα προσκληθούν 3-4 συμμετέχοντες 
από κάθε χώρα)
Τα σεμινάρια 1 και 2 σε κάθε συμμετέχουσα χώρα θα επα-
ναληφθούν και στις εθνικές γλώσσες. Θα οργανωθούν την 
Άνοιξη του 2019 σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες στη 
Νάπολη θα εμπλακούν στην οργάνωση των σεμιναρίων σε 
κάθε χώρα.
Το περιεχόμενο των σεμιναρίων 1 και 2 σχετίζεται με ασυνό-
δευτους ανηλίκους και/ή νέους ενηλίκους στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες και τους οργανισμούς που τους παρέχουν φροντίδα. 
Τα θέματα που εξετάζονται είναι: εκπαίδευση, αγορά εργασίας, 
επιχειρηματικότητα, δεξιότητες για εύρεση εργασίας, ανθρώπι-
να δικαιώματα, ασφάλεια και προστασία, κοινωνική φροντίδα 
και φροντίδα υγείας.
Συμμετέχοντες: επαγγελματίες και εθελοντές από διάφορους 
τομείς και από τις τοπικές/ περιφερειακές και εθνικές αρχές.

Εργαστήρια για Ασυνόδευτους Ανήλικους Μετανάστες  
(1 ημέρα)

Ελλάδα, Αθήνα: • 
Οι συμμετέχοντες είναι ανήλικοι μετανάστες έως 18 ετών, οι 
κηδεμόνες τους, επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται 
με αυτή την ομάδα.

Εργαστήριο για νέους Ενηλίκους Μετανάστες (1 ημέρα)
• Τουρκία, Κωνσταντινούπολη: 25 Νοεμβρίου• 

Οι συμμετέχοντες είναι νέοι ενήλικοι μετανάστες σε μετάβαση 
από την ανήλικη ζωή (από 18 έως 25 ετών), επαγγελματίες 
και εθελοντές που εργάζονται με αυτή την ομάδα στόχο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Όλες οι δραστηριότητες 
είναι δωρεάν. Επικοινωνήστε  με τον συντονιστή σε κάθε 
χώρα https://cisotra.eu/contacts/Δραστηριότητες το 2018 (και οι σχετικές για το 2019)

Εθνικά Σεμινάρια (1 ημέρα)
Σλοβενία, Celje: 25 Οκτωβρίου • 
Ιταλία, Μπάρι: 10 Οκτωβρίου • 
Γερμανία, Regensburg: • 
Ελλάδα, Αθήνα:  • 
Τουρκία, Κωνσταντινούπολη: 10 Νοεμβρίου• 

Οι συμμετέχοντες είναι εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών 
(τοπικές/περιφερειακές/εθνικές αρχές, οργανισμοί που σχε-
τίζονται με εκπαίδευση, αγορά εργασίας, κοινωνική φροντίδα 
και στέγαση, υγεία, κηδεμονία, προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων..) που εργάζονται με ανήλικους και νέους ενήλι-
κους μετανάστες.
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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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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


