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4. projektni sestanek, Celje, Slovenija
Četrti projektni sestanek je potekal v Sloveniji 8. in 9.
oktobra 2019. Partnerji so razpravljali o vmesni evalvaciji
projekta s strani EACEA in o načrtu za izboljšanje prihodnjih dejavnosti projekta. V okviru projektnega sestanka je
bila organizirana učna aktivnost (študijski obisk) v Velenju.
Partnerji so se udeležili tudi zaključne konference projekta
RoMigSc, ki je potekala v Celju 10. oktobra.

Dogodki v letu 2019
• Mednarodno splošno usposabljanje (2. izvedba), Neapelj, Italija (od 28. do 30. januarja 2019); 23 udeležencev
• V Nemčiji, Sloveniji, Italiji, Grčiji in Turčiji je bilo organiziranih več projektnih dogodkov, skupno ocenjujemo 600
udeležencev:
• Nacionalni seminar: približno 160 udeležencev
• Nacionalno izvajanje 6-dnevnega splošnega usposabljanja: približno 300 udeležencev
• Delavnica za mladoletne migrante brez spremstva:
približno 70 udeležencev
• Delavnica za mlade migrante: približno 60 udeležencev
• Med 18. in 19. oktobrom 2019 smo sodelovali na PIC
konferenci na Malti, v panelu Politike in etika socialne
vključenosti – kulturna raznolikost.

Najava izvedbe štirih predmetov na daljavo (magistrski
nivo) za strokovnjake – od januarja do maja 2019:
• Harmonizacija postopkov zaščite mladoletnikov brez
spremstva v Evropi, 6 ECTS (izvedba od 6. 1. do 8. 2.
2020)
• Pravica migrantov do izobraževanja in dela; 6 ECTS
(izvedba od 10. 2. do 14. 3. 2020)
• Sprejem mladoletnikov brez spremstva in standardi za
zagotavljanje storitev in zdravstvene oskrbe za mladoletnike brez spremstva; 6 ECTS (izvedba od 16. 3. do 18.
4. 2020)
• Socialna vključenost kot dinamičen dvosmerni proces; 6
ECTS (izvedba od 20. 4. do 23. 5. 2020)
Ciljna skupina: Ključni strokovnjaki, ki delajo z mladoletnimi migranti (brez spremstva) in mladimi odraslimi migranti
iz različnih sektorjev.
15 udeležencev iz partnerskih držav pri posameznem
predmetu/usposabljanju – predvidoma 3 iz vsake partnerske države pri posameznem predmetu.
Kotizacija: udeležba je brezplačna.
Jezik poučevanja: angleščina.
Prijavni rok: 10 december 2019 (oz do zapolnitve prostih
mest). Za dodatne informacije o predmetih obiščite našo
spletno stran https://cisotra.eu/.

Za podrobnosti o aktivnostih obiščite našo spletno
stran. Vse aktivnosti so brezplačne. Kontakti nacionalnih koordinatorjev: https://cisotra.eu/contacts/.
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Civil Society for Social Inclusion of Unaccompanied Minors in Transition to Adulthood:
Learning Communities for Shaping Transition Interfaces
http://cisotra.eu • info@cisotra.eu

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

O projektu
Cilj projekta CiSoTRA je razviti in izvajati inovativno metodologijo 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; akademiki; 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.

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.
Erasmus+, KA3: Podpora za reformo politik – socialno vključevanje
z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi
Številka projekta: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3-letni projekt: 31. december 2017–31. december 2020
Države projekta: Slovenija, Nemčija, Grčija, Italija, Turčija

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 delajo 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 vključenost«, katerega namen je prispevati k boljšemu delovanju 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.

