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CIA Projesi  

Projemizin temel amacı, Nesiller Arası Yerel Sivil Konseyler oluşturarak, imkanları kısıtlı olanlara 
özel önem vererek gençlerin becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirmektir. 
CIA Projesi, genç ve yaşlı arasındaki ilişkiyi son derece olumlu hale getirerek, bir yandan 
kuşaklararası Yerel Sivil Konseyler aracılığıyla genç ve yaşlılar arasında bilgi ve deneyim 
alışverişine dayalı kişisel ve mesleki becerilerin geliştirilmesine, gençlerin istihdam edilebilirliğini 
artırmaya olanak tanır. Sınırlı eğitimleri, deneyimleri veya beceri geliştirme düzeyleri nedeniyle 
işgücü piyasasına girmekte daha büyük zorluklar yaşayan genç gruba özel atıfta bulunarak, 
gençlerin sivil karar alma süreçlerine erişimlerine izin verilmesidir.  
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 Nesiller arası yerel sivil katılım yoluyla 
gençlerin istihdam edilebilirliğini teşvik 
edilmesi, 

 Gençler, yaşlılar ve yerel temsilciler 
arasında açık ve katılımcı bir diyaloğu 
teşvik edilmesi, 

 CIA aracılığıyla gençlerin sivil karar alma 
süreçlerine aktif katılımını teşvik edilmesi, 

 Aktif genç-yetişkin işbirliği yoluyla istihdam 
edilebilirlik eylemlerini desteklenmesi, 

 Genç ve yaşlı arasındaki ilişkiler yoluyla 
kişilerarası beceri ve yeterlilikleri 
geliştirmek için duygusal zekayı bir araç 
olarak kullanılması. 

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


 

Ocak-Nisan 2021 döneminde projenin önceki 

aylarında olduğu gibi pandemi durumunda da 

farklı faaliyetler geliştirildi. 

Konsorsiyum, CIA'in tanıtımı için ortak 

platform olan IO3'ün gerçekleştirilmesine 

odaklandı. 

İnternetteki söz konusu işbirlikçi platform, 

CIA'in kolaylaştırıcıları ve muhatapları 

arasında fikir, fikir ve iyi uygulama alışverişine 

olanak sağlayacaktır. Bu aynı zamanda genç 

işçiler, istihdam acenteleri, istihdam STK'ları 

ve kamu otoriteleri ve kurumları arasında 

işbirliğine dayalı bağlantılar kurulmasını 

mümkün kılacaktır. 

Halihazırda programlanmış ve geliştirilmiş 

olan ortak platformda, projemizin konusu ile 

ilgili fikri ürünler ve diğer eğitim belgeleri 

yayınlanacaktır. 

Tüm ortaklar, INNETICA (bu fikri projenin 

önde gelen kuruluşu) ile işbirliği yaparak, söz 

konusu platformun iyileştirilmesine ilişkin 

önerilerini sunarak, daha iyi çalışması için 

onaylanmasıyla ilgili her şeye müzakere etti. 

Bu arada, projenin çeşitli etkinliklerini 

planlamak için çeşitli çevrimiçi toplantılar 

düzenlendi. 

Öte yandan, Castellón'da Jaume I 

Üniversitesi'nde şahsen gerçekleştirilecek 

eğitim faaliyeti, 5-9 Temmuz tarihleri arasında 

ve projeye katılan tüm ülkelerden (İspanya, 

Portekiz, Romanya, Polonya ve Türkiye). 

Bu sayede projemizin son etabında 

planladığımız yüz yüze etkinlikleri 

gerçekleştirmeye başlayacağız. 

 

Bir sonraki Bültende ve umarım pandemi 

hakkında iyi haberlerle haber vermeye devam 

edeceğiz. 


