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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 yaşlı arasındaki ilişkiyi son derece olumlu hale getirirken, bir yandan istihdam edilebilirliği 
artırmak amacıyla Yerel Kuşaklararası Sivil Konseyler aracılığıyla genç ve yaşlılar 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 gruba özel atıfta bulunarak, gençlerin sivil karar alma süreçlerine 
erişimlerine izin verin. 
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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. 

 Yaşlılar ve gençler arasındaki iletişim  
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/


 

 

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI 

5 - 6 Mart 2020 tarihlerinde projemizin 
Başlangıç toplantısı  Castellón 
Üniversitesi’nin genel merkezinde 
gerçekleşti. 

Katılan tüm ortakların temsilcileri  ile  
birlikte  projenin detayları analiz edildi: 
Gerçekleştirilecek farklı faaliyetler 
gözden geçirildi, önceden tasarlanmış 
sorumluluklar dağıtıldı, proje takvimi 
gözden geçirildi ve önerilen hedeflere 
ulaşmak için atılması gereken ilk 
adımlar gözden geçirildi. 

Kurumsal imajın ve web sitesinin 
taslağının önerildiği çok verimli bir 
toplantı oldu. 

 

 

TAKİP TOPLANTILARI 

Küresel COVID-19 pandemisinin üzücü 
gerçekliği nedeniyle, yüz yüze 
görüşmeleri ertelememize ve birkaçını 
çevrimiçi olarak takip etmemiz gerekti.   
Yüz yüze gibi olmasa da en azından 
yapılanları tartışmak ve gelecekteki 
faaliyetleri planlamak için çevrimiçi 
toplantılarla bir araya geldik.  

Çevrimiçi toplantımızın amaçları 
şunlardı: 

 1. CIA Projesinin ilerlemesi için 
yapılan çalışmalar 

 2. Operasyonel El Kitabı ve Eğitim 
Modülü - IO1 materyalinin son halinin 
sunumu 

 3. Nesiller Arası Sivil Temsilcilerin 
kolaylaştırıcıları ve muhatapları için 
IO2 – Pratik rehberin ilerlemesi için 
yapılan çalışmalar 

 4. İlk proje bültenin genel kontrolü  

 5. İdari konularda  konuşmalar  

 6. Proje için varsa şüphelerin 
giderilmesi 

 

 


