
Začel se je projekt CiSoTRA
Projekt CiSoTRA (Civilna družba in socialno vključevanje 
mladoletnikov brez spremstva ob prehodu v odraslost – 
vloga učečih se skupnosti) se je začel 31. decembra 2017 
in se bo zaključil 31. decembra 2020. V času trajanja 
projekta bodo organizirane številne aktivnosti v Sloveniji, 
Grčiji, Italiji, Nemčiji in Turčiji. Več informacij o projektu 
najdete na spletni strani, ki je objavljena v šestih jezikih: 
https://cisotra.eu/ 

Prvi projektni sestanek, Neapelj, Italija
Srečanje je potekalo 15. in 16. maja. Na srečanju so člani 
projektne skupine razpravljali o upravnih vidikih projekta, 
ugotovitvah iz aktivnosti 'začetna študija' (pregled trenutne-
ga stanja na področju v državah partnericah) in o načrtu 
izvedbe aktivnosti v letu 2018. Člani projektne skupine 
so se udeležili nacionalnega seminarja RoMigSc (https://
romigsc.eu/), nekateri so sodelovali tudi na sekcij 'socialna 
vključenost', ki je bila organizirana v okviru konference 
MakeLearn (https://makelearn.mfdps.si/).
Drugi projektni sestanek bo potekal 8. in 9. oktobra v Italiji 
(Bari & Taranto); vzporedno bodo potekale tudi nekatere 
druge projektne aktivnosti.

Splošna usposabljanja (2 × 3 dni v živo + e-učenje)
Predmet 1 (6 ECTS) – osnovna raven  
(3 dni srečanj v živo + e-učenje)

Italija, Neapelj: od 19. do 21. novembra 2018• 
Predmet 2 (6 ECTS) – višja raven  
(3 dni srečanj v živo + e-učenje)

Italija, Neapelj: od 28. do 30. januarja 2019• 
Predmeta 1 in 2 bosta potekala v Neaplju (Italija) v angle-
škem jeziku. Predmeta bosta izvedena v medkulturnem 
okolju, z mednarodnimi predavatelji in  udeleženci (vabljeni 
bodo 3–4 udeleženci iz vsake partnerske države). 
Spomladi 2019 bo potekala ponovitvena izvedba predme-
tov 1 in 2; in sicer v vsaki partnerski državi (v nacionalnem 
jeziku države partnerice), z mednarodnimi predavatelji. 
Udeleženci v Neaplju bodo sodelovali pri izvedbi v domači 
državi.
Vsebina predmetov 1 in 2 je povezana z mladoletniki brez 
spremstva in/ali mlajšimi odraslimi migranti v  EU in z insti-
tucijami, ki za te ciljne skupine skrbijo. Obravnavane teme: 
izobraževanje, trg dela in podjetništvo, veščine za zapo-
sljivost, človekove pravice, varnost in zaščita, socialna in 
zdravstvena oskrba …
Udeleženci: strokovnjaki in prostovoljci iz različnih sek-
torjev ter predstavniki lokalnih/regionalnih/nacionalnih 
organov.

Delavnice za mladoletne migrante  
brez spremstva (1 dan)

Grčija, Atene: datum bo objavljen kasneje• 
Udeleženci so mladoletni migranti do 18. leta, njihovi 
skrbniki, strokovnjaki in prostovoljci, ki delajo s to ciljno 
skupino.

Delavnice za mlade odrasle migrante (1 dan)
Turčija, Istanbul: 25. november• 

Udeleženci so mladi odrasli migranti na prehodu v odra-
slost (od 18. do 25. leta), strokovnjaki in prostovoljci, ki 
delajo s to ciljno skupino.

Za podrobnosti o aktivnostih obiščite našo spletno 
stran. Vse dejavnosti so brezplačne. Stiki z nacionalni-
mi koordinatorji: https://cisotra.eu/contacts/.Aktivnosti v letu 2018 (in tiste, povezane z letom 2019)

Nacionalni seminarji (1 dan)
Slovenija, Celje: 25. oktober• 
Italija, Bari: 10. oktober• 
Nemčija, Regensburg: datum bo objavljen kasneje• 
Grčija, Atene: datum bo objavljen kasneje• 
Turčija, Istanbul: 10. november• 

Udeleženci so različne zainteresirane strani iz lokalnih/
regionalnih/nacionalnih organov in iz različnih sektorjev 
(izobraževanje, trg dela, socialno varstvo in nastanitev, 
zdravje, skrbništvo, zaščita človekovih pravic ...), ki delajo 
z mladoletniki brez spremstva in/ali mlajšimi odraslimi 
migranti.
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O projektu
Cilj projekta CiSoTRA je razviti in izvajati inovativno meto-
dologijo 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.

Ključne dejavnosti
Začetna študija• 
Nacionalni seminarji za različne zainteresirane strani• 
Splošna usposabljanja (osnovna in višja raven)• 
Specializirana usposabljanja• 
Delavnice za mladoletne migrante brez spremstva (do • 
18. leta)
Delavnice za mlade odrasle migrante (na prehodu v • 
odraslost – od 18. do 25. leta)
Model CiSoTRA• 
Diseminacija projekta in mednarodna konferenca• 

Ciljne skupine
Strokovnjaki in prostovoljci, ki delajo z mladoletniki brez • 
spremstva in/ali mlajšimi odraslimi – strokovnjaki iz 
izobraževalnih ustanov, trga dela, socialnega varstva, 
lokalnih/regionalnih/nacionalnih organov, itd.
Mladoletniki brez spremstva in/ali mladi odrasli.• 
Zainteresirane strani: ministrstva; raziskovalci; akade-• 
miki; predstavniki lokalnih/regionalnih organov; varuh 
človekovih pravic; druge nevladne organizacije ali 
javni subjekti, ki se ukvarjajo z vprašanjem migrantov; 
strokovnjaki, ki delajo z mladoletniki brez spremstva in 
mladimi odraslimi, itd.

Projektne dejavnosti bodo osredotočene na:
zagotavljanje, da bodo otroci brez spremstva (od 14. leta • 
starosti) lahko razvili ustrezne državljanske, socialne in 
osebne kompetence,
zagotavljanje strokovnega znanja strokovnjakov, ki dela-• 
jo z otroki brez spremstva,
kompenzacijo pomanjkanja znanja, zlasti na kritičnih • 
področjih, kot so znanje jezika držav gostiteljic, znanje 
matematike, kot tudi kompetence, potrebne za življenje 
in delo, in
nudenje primerne podpore mladim za njihovo uspešno • 
vključevanje do (vsaj) 25. leta starosti.

V okviru projekta bo razvit model »za boljšo socialno vklju-
čenost«, katerega namen je prispevati k boljšemu delova-
nju organizacij, ki se ukvarjajo z mladoletnimi migranti in 
mladimi odraslimi migranti: po eni strani z učinkovitejšim 
delom in preprečevanjem prekrivanja njihovega dela, in na 
drugi strani, z zapolnitvijo morebitnih vrzeli z namenom, da 
se zajame vse bistvene potrebe ciljnih skupin in da se jim 
zagotovi boljši prehod v zgodnjo odraslo dobo.

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni nujno 
tudi podpore njeni vsebini, saj le ta odraža samo mnenja in stališča 
avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij  
iz tega dokumenta.
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