
CiSoTRA Projesi Başladı
CiSoTRA (Sosyal içerme bağlamında sivil toplum ve 
öğrenme toplulukları: Yetişkinliğe geçiş dönemindeki 
refakatsiz küçükler) projesi 31 Aralık 2017 tarihinde 
başladı ve 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacak. 
Proje süresi boyunca Slovenya, Almanya, Yunanistan, 
İtalya ve Türkiye’de birçok etkinlik düzenlenecek. Daha 
fazla bilgiye 6 ortak ülkenin dillerinde hazırlanmış proje 
web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://cisotra.eu

1. Proje Toplantısı, Napoli, İtalya
Toplantı 15 ve 16 Mayıs’ta yapıldı. Toplantıda projenin 
yönetimine ilişkin konular ve mevcut literatür üzerine 
yapılmış olan başlangıç çalışmasının bulguları tartışıl-
dı; 2018 yılı içerisindeki aktivitelerin uygulama planları 
yapıldı. Bazı proje ortakları RoMigSc (https://romigsc.
eu/) ulusal seminerine; bazıları MakeLearn (YapÖğren/ 
https://makelearn.mfdps.si/) konferansındaki sosyal 
katılım oturumuna katıldı.
Eğitimlerin de verileceği bir sonraki proje toplantısı 
8–9 Ekim 2018 tarihlerinde İtalya’da (Bari ve Taranto) 
gerçekleştirilecek.

Genel Eğitimler  
(Yüz yüze ve online olarak 2 kez 3’er gün) 
1.eğitim (6 AKTS) – Temel düzey  
(3 gün yüz yüze + on-line)

İtalya, Napoli: 19 - 21 Kasım 2018• 
2.eğitim (6 AKTS) – İleri düzey  
(3 gün yüz yüze + on-line)

İtalya, Napoli: 28 - 30 Ocak 2019• 
Napoli’deki 1. ve 2. eğitimin dili İngilizce olacak ve çok 
kültürlü bir öğrenme ortamı sağlanacaktır (her ortak 
ülkeden 3-4 katılımcı davet edilecektir). 
Her bir partner ülkede düzenlenecek olan 1. ve 2. eğitim 
2019 yılında ortakların kendi dillerinde gerçekleştiri-
lecek. Napoli’deki eğitime katılan eğiticiler, aldıkları 
eğitimi kendi ülkelerine taşıyacak. 
1. ve 2. eğitimin içeriği AB toplumlarındaki refakatsiz 
küçükler ve/veya genç yetişkinler ile onlarla çalışan 
kuruluşlardır. 
Tartışma konular: Eğitim, işgücü piyasası, girişimcilik, 
istihdam edilebilirlik, insan hakları, güvenlik ve koruma, 
sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleridir.  
Katılımcılar: Farklı çalışma alanlarından gelen ve yerel/
bölgesel/ulusal düzeyde çalışan profesyoneller ve 
gönüllüler.

Refakatsiz Küçüklere yönelik Atölye Çalışmaları  
(1 günlük)

Yunanistan, Atina: • 
Katılımcılar 18 yaşın altındaki refakatsiz küçükler, onla-
rın vasileri ve bu hedef grupla çalışan farklı alanlardan 
profesyoneller ve gönüllülerdir.

Genç Yetişkinlere yönelik Atölye Çalışmaları  
(1 günlük)

Türkiye, İstanbul: 25 Kasım• 
Katılımcılar genç yetişkinliğe geçiş dönemindeki (18–25 
yaş arası) göçmenler, profesyoneller ve bu hedef grupla 
çalışan farklı alanlardan gönüllülerdir.

Etkinliklerle ilgili detaylar için web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

2018 Etkinlikleri (ve 2019 yılıyla ilgili etkinlikler)
Ulusal Seminerler (1 günlük)

Slovenya, Celje: 25 Ekim • 
İtalya, Bari: 10 Ekim • 
Almanya, Regensburg: • 
Yunanistan, Atina: • 
Türkiye, İstanbul: 10 Kasım• 

Katılımcılar çocuklar ve yetişkinliğe geçiş dönemindeki 
gençler üzerine yerel / bölgesel / ulusal düzeyde çalışan 
uzmanlar ve farklı alanlarda çalışmalar yürüten (eğitim, 
işgücü piyasası, sosyal hizmetler ve barınma, sağlık, 
koruma, insan hakları savunuculuğu) paydaşlardır.
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Proje Hakkında
CiSoTRA projesi, erken yetişkinliğe geçiş dönemin-
de olan refakatsiz küçüklerin sosyal katılımını (eğitim 
yoluyla katılım dahil) teşvik etmek amacıyla yenilikçi bir 
metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor; hedef 
grubun eğitim sisteminden yetişkin eğitimi ve istihdam 
sistemine geçişine olanak sağlayacak bütüncül destek 
ağları örmeyi amaçlıyor.

Ana Faaliyetler
Başlangıç Çalışması• 
Tüm paydaşlara yönelik ulusal seminerler• 
Genel eğitimler (temel ve ileri düzeyde)• 
Uzmanlık eğitimleri• 
(18 yaşın altındaki) Refakatsiz küçüklere yönelik atöl-• 
ye çalışmaları 
(18 – 25 yaş arasındaki) Genç yetişkinlere yönelik • 
atölye çalışmaları 
CiSoTRA Modeli• 
Projenin yaygınlaştırılması ve uluslararası konferans • 

Hedef Kitle
Refakatsiz küçük ve/veya genç yetişkinlerle çalışan • 
profesyoneller ve gönüllüler – eğitim kurumları, işgücü 
piyasası, sosyal hizmetler yetkilileri, yerel/bölgesel/
ulusal düzeyde yetkililer, uzmanlar vb.
Refakatsiz küçük ve/veya genç yetişkinler.• 
Paydaşlar: bakanlıklar, araştırmacılar, akademisyenler • 
yerel / bölgesel yetkililer, insan hakları  denetçileri, 
diğer sivil toplum kuruluşları ya da göçmenler alanın-
da çalışan kurum ya da kuruluşlar, refakatsiz küçük ve 
genç yetişkinlerle çalışan profesyoneller.

Proje, temelde şunları hedefliyor:
14 yaşın üstündeki refakatsiz çocukların yurttaşlığa • 
ilişkin yeterlilikler geliştirmesi; sosyal ve kişisel beceri-
ler edinmesi,
Refakatsiz çocuklarla çalışan uzmanlara, ihtiyaçla-• 
rı olan bilgi ve becerileri edinebilecekleri fırsatların 
sunulması,
Dil ve matematik gibi kritik önem taşıyan alanların • 
yanı sıra genel olarak hayat ve istihdam için gerekli 
olan bilgi eksikliklerinin giderilmesi,
Refakatsiz göçmen gençler ile içinde bulundukları • 
toplum arasında etkili bir kaynaşma sürecinin sağla-
nabilmesi için gerekli desteğin sunulması (en az 25 
yaşına kadar).

Proje kapsamında refakatsiz küçük ve genç yetişkinlerle 
çalışan kurumların daha iyi işleyebilmesine hizmet ede-
cek bir ‘sosyal içerme modeli’ geliştirilmesi planlanıyor. 
Bu süreçte hedef grupların temel ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek ve onları erken yetişkinlik dönemine hazırla-
yacak çalışmalar yapılması öngörülüyor.
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