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CIA PROJESİ 

Projemizin temel amacı, Yerel Kuşaklararası Sivil Konseyler oluşturarak, imkanları kısıtlı olanlara 
özel önem vererek gençlerin becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirmektir. 
CIA Projesi, genç ve yetişkinler  arasındaki ilişkiyi son derece olumlu hale getirirken, bir yandan 
istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla Yerel Kuşaklararası Sivil Konseyler aracılığıyla genç ve 
yetişkinler  arasında bilgi ve deneyim alışverişine dayalı kişisel ve mesleki becerilerin 
geliştirilmesine olanak tanır. Yetersiz eğitimleri, deneyimleri veya beceri geliştirme düzeyleri 
nedeniyle işgücü piyasasına girmekte daha büyük zorluklar yaşayan genç grubuna özel atıfta 
bulunarak, gençlerin sivil karar alma süreçlerine erişimlerine izin vermektedir.  
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INNETICA 
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➢ Nesiller arası yerel sivil katılım yoluyla 
gençlerin istihdam edilebilirliğini teşvik 
etmek. 

➢ Gençler, yaşlılar ve yerel paydaşlar 
arasında açık ve katılımcı bir diyalogu 
teşvik etmek. 

➢ Nesiller arası konseyler aracılığıyla 
gençlerin sivil karar alma süreçlerine 
aktif katılımını teşvik etmek. 

➢ Aktif genç-yetişkin işbirliği yoluyla 
istihdam edilebilirlik eylemlerini 
desteklemek. 

➢ Daha yaşlı genç ilişkiler yoluyla 
kişilerarası beceri ve yeterlilikleri 
geliştirmenin bir yolu olarak duygusal 
zekayı kullanmak 

https://www.facebook.com/cia.erasmusplus/
http://www.ciaerasmus.eu/
http://www.fue.uji.es/
http://www.inbie.pl/
http://www.inbie.pl/
http://www.sojovem.org/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://www.innetica.org/
http://www.tavsanli.gov.tr/


 

 Eylül-Aralık 2020 döneminde, mevcut 

pandemi durumuna göre planlanmış ve 

uyarlanmış farklı faaliyetler yürütülmüştür. 

Bu dönemde gerçekleşecek olan temel 

dönüm noktası, hastalıkla mücadelede 

ülkelerin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 

şahsen yapılamayan Brasov'daki toplantı 

oldu. 

1. ve 2. Fikri  çıktıların  gözden geçirilmesi  ve 

projenin devamlılığı için  projenin planlandığı 

gibi devam etmesi için online olarak 

gerçekleştirildi. Böylece Operasyonel El 

Kitabı ve Eğitim Modülü'nün son halini 

tamamlandı. Benzer şekilde, ikinci fikri çıktıya 

ait iki pratik kılavuzun gelişimi gözden 

geçirildi.  Bunlar : Nesillerarası Sivil 

Temsilcilerin Kolaylaştırıcıları için Pratik 

Rehber ve Nesiller Arası Sivil  

YetişkinTemsilcileri için Pratik Rehber. 

Ve projemiz  devam ediyor, bir sonraki 

toplantıları video konferansla değil yüz yüze 

yapabilmek için hem pandeminin evrimini 

hem de kısıtlamaları takip edeceğiz.  periodik 

olarak video konferanslarımız 

düzenlenlenecek.  1. ve 2.  fikri çıktılardan 

sonra geliştirilecek  İnteraktif Platform 

geliştirilecek .  Bir sonraki Bültende interaktif 

platform hakkında bilgi vereceğiz

Bu arada ortaklar çeşitli yaygınlaştırma 

faaliyetleri yürütüyor: basın bültenleri, 

toplantılar (pandemi için tüm güvenlik 

önlemleriyle birlikte)... En yenilikçi  

gerçekleşen yaygınlaştırma faaliyetlerinden 

biri, 16 Ekim'de Facebook Sosyal Ağı 

aracılığıyla Proje Lideri FUE-UJI'nin  

#ErasmusDays'ekatılımıydı.

 

Bir sonraki Bültenimizde pandemi ile ilgili 

umarız güzel haberler vermeye devam 

edeceğiz. 

 

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret 
edin:http://www.ciaerasmus.eu 

http://www.ciaerasmus.eu/

