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Τελικό Συνέδριο (online) CiSoTRA, Πέμπτη, 18 Μαρτίου,
2021
Τι διεθνές συνέδριο με τίτλο “Civil Society for social
inclusion of unaccompanied minors in transition to
adulthood – learning communities for shaping transition
interfaces (CiSoTRA) διοργανώθηκε στον Online περιβάλλον του Zoom.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου:
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με μαθήματα και σύντομες εκπαιδεύσεις. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν: η μετάβαση στην
ενηλικίωση και οι ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι
ικανότητες των επαγγελματιών για εργασία και το συνολικό
σύστημα υποστήριξης των νέων μεταναστών. Οι παρουσιάσεις βίντεο με 12 καλές πρακτικές των εταίρων αποτέλεσαν
επίσης μέρος του συνεδρίου.
Η συζήτηση με εμπειρογνώμονες και άλλους συμμετέχοντες
στην εκδήλωση επιβεβαίωσε τις συστάσεις πολιτικής του
CiSoTRA σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.
Οι συστάσεις περιγράφονται λεπτομερώς στη Διακήρυξη του
CiSoTRA, την οποία υιοθετήσαμε στην εκδήλωση (και αποτελεί μέρος του παρόντος ενημερωτικού δελτίου).
Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες- οι περισσότεροι από αυτούς
ήταν επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται με νέους
μετανάστες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι ΜΚΟ,
ακαδημαϊκοί και ερευνητές από το πεδίο. Βασικοί ομιλητές στο
συνέδριο ήταν η Αυτού Υψηλότης Marie-Louise Coleiro Preca,
πρώην Πρόεδρος της Μάλτας και ο dr. Gökaya Özerim, καθηγητής Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Yaşar της Τουρκίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο: https://
cisotra.eu/final-conference-cisotra-march-18-2021/
Υλικό από το συνέδριο: https://elearning.cisotra.eu/
cisotra-good-practices/

Διακήρυξη CiSoTRA:
Κοινωνία των Πολιτών για την Κοινωνική
Ενσωμάτωση – Ανήλικοι μετανάστες σε μετάβαση στην
ενηλικίωση
Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα CiSoTRA
Οι εταίροι του έργου προέρχονται από τη Σλοβενία, την Ιταλία,
την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τουρκία.
• Η κοινοπραξία ανέπτυξε και εφάρμοσε από κοινού μια
καινοτόμο μεθοδολογία για την προώθηση της κοινωνικής
ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη μετάβαση στην
πρώιμη ενηλικίωση (μέσω ολιστικών δικτύων υποστήριξης, τα οποία διευκολύνουν τη μετάβαση από το σύστημα
υποστήριξης και εκπαίδευσης των ανηλίκων στο σύστημα
εκπαίδευσης και απασχόλησης των ενηλίκων).
• Οι κύριες δραστηριότητες: αρχική μελέτη - εφαρμοσμένη
έρευνα για την υπάρχουσα κατάσταση, εθνικά σεμινάρια,
μαθήματα ECTS, σύντομες εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες,
εργαστήρια για ασυνόδευτους ανηλίκους και νέους ενήλικες,
το μοντέλο καλύτερης κοινωνικής ένταξης, μονογραφία.
• Στο έργο συμμετείχαν περίπου 300 επαγγελματίες από τον
τομέα της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής φροντίδας, της υγείας, της ασφάλειας, 200 ασυνόδευτοί
ανήλικοι και νέοι μετανάστες, 60 υπεύθυνοι πολιτικής και
υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και 800 άλλοι (διαφορετικοί)
ενδιαφερόμενοι.
Τα επιτεύγματα του CiSoTRA
• Συγκριτική αρχική έρευνα σχετικά με τη νομική και κοινωνική κατάσταση των νεαρών προσφύγων στις χώρες εταίρους
και συλλογή περισσότερων από 50 καλών πρακτικών.
• Ανάπτυξη ενός μοντέλου συντονισμού των φορέων για την
καλύτερη κοινωνική ένταξη των μεταναστών κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση.
• Ανάπτυξη online εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες (4 μαθήματα ECTS και 15 σύντομες εκπαιδεύσεις).
• Μονογραφία
• Συστάσεις για τους επαγγελματίες για την υποστήριξη της
καλύτερης κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων
κατά τη μετάβαση στην ενηλικίωση, με έμφαση στις ανάγκες
των ασυνόδευτων ανηλίκων και την κατάρτιση των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους.
Δέσμευση των εταίρων του CiSoTRA να υποστηρίξουν
τα αποτελέσματα του έργου και τη βιωσιμότητά τους
• Οι εταίροι θα προωθήσουν τη συζήτηση σχετικά με το
μοντέλο καλύτερης κοινωνικής ένταξης σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο και σχετικά με την εξεύρεση συντονιστή σε ένα
συγκεκριμένο περιβάλλον.
• Οι εταίροι θα προωθήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα με
τα διαδικτυακά μαθήματα ECTS και τις σύντομες διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, ιδίως μεταξύ των ενδιαφερομένων
φορέων και των παρόχων εκπαίδευσης για επαγγελματίες,
ώστε να συμβάλουν σε ένα αυξημένο επίπεδο γνώσεων,
ευαισθητοποίησης και δικτύωσης.
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Εθνικό επίπεδο
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολιστικού μοντέλου μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ενήλικη ζωή.
• Υποστήριξη και χρηματοδότηση των ΜΚΟ στον τομέα αυτό.
• Ανάπτυξη και επέκταση της κατάρτισης για τους επαγγελματίες: Η μετανάστευση δημιούργησε διαπολιτισμικούς χώρους σε όλες τις χώρες εταίρους. Συνεπώς, η διαπολιτισμικότητα πρέπει να είναι το κύριο παράδειγμα της κατάρτισης,
η οποία πρέπει να εστιάζει στις ικανότητες συνεργασίας και
συντονισμού, στις ικανότητες κατανόησης της ψυχοκοινωνικής δυναμικής των προσφύγων και στις τεχνικές εργασίας
που είναι χρήσιμες για τη σταθεροποίηση και τον προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της υπέρβασης των παραδοσιακών αντιλήψεων για τους ρόλους των
φύλων, της αυτοοργάνωσης και της ψηφιακής συμμετοχής.
Ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο
• Οι εταίροι θα οργανώσουν εκπαιδεύσεις και συζητήσεις για
το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη μετάβαση στην
ενηλικίωση και στο μέλλον (εκδηλώσεις διάδοσης).
• Τα πανεπιστήμια θα χρησιμοποιήσουν τα μαθήματα και το
εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
στο πλαίσιο μαθημάτων στα ιδρύματά τους – τα μαθήματα
θα διεξαχθούν διεθνώς.
• Μέσω των αποτελεσμάτων του έργου και της στρατηγικής
βιωσιμότητας, οι εταίροι του CiSoTRA (ιδρύματα και εμπειρογνώμονες) παραμένουν διαθέσιμοι για να υποστηρίξουν
τους επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανηλίκους σε μετάβαση στην ενηλικίωση στις χώρες καταγωγής
τους. Με αυτές τις προσεγγίσεις, στοχεύουμε επίσης να
συμβάλουμε στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ένταξη και
την Ενσωμάτωση (2021–2027).
Προτάσεις πολιτικής του CiSoTRA για την εργασία με
μετανάστες σε μετάβαση στην ενήλικη ζωή
Τοπικό επίπεδο
• Σε πολλές χώρες-εταίρους, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αποδειχθεί ως χώροι πρακτικής επίλυσης
προβλημάτων, ακόμη και σε ένα πλαίσιο κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων και αντιφατικών πολιτικών σε κρατικό
επίπεδο. Ως εκ τούτου, η μετάβαση των ανηλίκων πρέπει να
διαχειρίζεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας κονδύλια από κρατικές, ομοσπονδιακές και
τοπικές πηγές.
• Οι δήμοι θα πρέπει να φροντίσουν να διασφαλίσουν ότι οι
νεαροί πρόσφυγες κατανοούν το τοπικό θεσμικό, οικονομικό
και κοινωνικό περιβάλλον.

• Πρέπει να τηρούνται πλήρως όλες οι διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την προστασία των ασυνόδευτων
ανηλίκων. Πρέπει να αναπτυχθεί, με πλήρη αλληλεγγύη
εντός της Ευρώπης, μια σαφής μεταναστευτική πολιτική, η
οποία να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα της διεθνούς
μετανάστευσης και την πραγματικότητα της ύπαρξης ενός
μεγάλου αριθμού εκτοπισμένων νέων προσφύγων. Το
δικαίωμα των γυναικών στην ασφαλή μετανάστευση πρέπει
να ενισχυθεί.
• Πρέπει να επιβληθεί η πλήρης προστασία της νόμιμης και
ασφαλούς εργασίας για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από
το νομικό τους καθεστώς.
• Μεταφορά καλών πρακτικών: Οι καλές πρακτικές πρέπει να
ανταλλάσσονται και να ενσωματώνονται, υποστηριζόμενες
από επαρκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης και της διεθνούς κινητικότητας.
Περισσότερα (εκτεταμένη έκδοση της διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής
για κάθε χώρα): https://cisotra.eu/declaration/
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