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4η Συνάρτηση Εταίρων, Celje, Σλοβενία
Η 4η συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη
Σλοβενία στις 8 & 9 Οκτωβρίου 2019. Οι εταίροι του προγράμματος συζήτησαν για την ενδιάμεση αξιολόγηση της EACEA,
καθώς και για τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν
έως το τέλος του προγράμματος. Στο πλαίσιο της συνάντησης
διοργανώθηκε εκπαιδευτική δραστηριότητα (study visit) στη
Velenje. Επίσης στις 10 Οκτωβρίου οι εταίροι του CISOTRA
παρακολούθησαν το τελικό συνέδριο του προγράμματος
RoMigSc.

Ανακοινωση για τεσσερα διαδικτυακα μαθηματα (επίπεδο
Master) για επαγγελματίες – από τον Ιανουάριο έως τον
Μάιο του 2019:
• Harmonising the protection of unaccompanied minors in
Europe, 6 ECTS (από 6/1/2020 έως 8/2/2020)
• Migrants right for education and work; 6 ECTS (από
10/2/2020 έως 14/3/2020)
• Reception, service standards and health standards for
unaccompanied minors; 6 ECTS (από 16/3/2020 έως
18/4/2020)
• Social inclusion as a dynamic two-way process; 6 ECTS
(από 20/4/2020 έως 23/5/2020)
Ομάδα στόχος: Επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς που
εργάζονται με ανήλικους (ασυνόδευτους) και νέους ενήλικες
μετανάστες.
15 συμμετέχοντες ανά μάθημα (3 από κάθε χώρα εταίρο του
προγράμματος ανά μάθημα).
Κόστος συμμετοχής: τα μαθήματα είναι δωρεάν.
Τα μαθήματα είναι στα Αγγλικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου 2019 (ή μέχρι
να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: https://cisotra.eu/.

Εκδηλωσεις-δρασεις για το 2019
• Εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο (2ο μέρος), Νάπολη, Ιταλία
(28-30 Ιανουαρίου 2019), συνολικά 23 συμμετέχοντες
• Σε όλες τις χώρες εταίρους του προγράμματος (Γερμανία,
Σλοβενία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία) διοργανώθηκαν πλήθος
εκδηλώσεων. Υπολογίζουμε ότι συμμετείχαν τουλάχιστον
600 άτομα:
• Σεμινάριο: περίπου 160 συμμετέχοντες
• Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο-εκπαίδευση 6 ημερών:
περίπου 300 συμμετέχοντες
• Εργαστήριο (workshop) για ανήλικους-ασυνόδευτους
μετανάστες: περίπου 70 συμμετέχοντες
• Εργαστήριο (workshop) για νέους ενήλικες: περίπου 60
συμμετέχοντες
• Συμμετείχαμε στο Συνέδριο PIConf που διεξήχθει στη Μάλτα, 18-19 Οκτωβρίου 2019 στο πάνελ Πολιτικές και Ηθική
της Κοινωνικής Ένταξης - Πολιτιστική Διαφορετικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Στοιχεία επικοινωνίας των εταίρων:
https://cisotra.eu/contacts/.
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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 επιτυχημένη ένταξή τους έως (τουλάχιστον) της ηλικίας των 25.
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 υποστήριξης, που θα διευκολύνουν την μετάβαση από το εκπαιδευτικό 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, συνήγοροι 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.

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

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, συμπληρώνοντας τα ενδεχόμενα κενά με σκοπό να καλυφθούν όλες οι
απαραίτητες ανάγκες των ομάδων στόχου και να διασφαλιστεί
η καλύτερη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή.

