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CIA PROJESİ 

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/
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/


 

Projemiz kapanış toplantısı 15-16 Eylül 2021 

tarihinde , Portekiz'in Ermesinde kentindeki 

Ermesinde Belediye Kütüphanesi Vila 

Beatriz'de yapıldı. 

Bu toplantı, tüm ortak ülkeler (Portekiz, 

İspanya, Türkiye, Romanya ve Polonya) 

tarafından yürütülen işbirliği platformunda 

anket sonuçlarının sunuldu  ve proje 

platformun nihai sunumu yapıldı.  Ayrıca 

CIA'in kolaylaştırıcıları ve muhatapları 

arasında görüş, fikir, iyi uygulama  

deneyimlerinin paylaşımları   bulunmalarını 

sağlar  ve gençlik  çalışanları , İş bulma 

kurumları  , istihdam ile ilgili  STK'ları, kamu 

yetkilileri ve kurumları arasında işbirliğine 

dayalı bağlantılar kurulmasına  destek 

vermektedir. 

 

Bu toplantıda  gerçekleştirilen çalıştay  

Ermesinde Senior Üniveritesi’nde  

gerçekleştirildi.  Senior  ( Yetişkin ) 

Üniversitesi    Ermesinde Kültür ve Sanat   

Derneği’nin 23 Mart 2010 ‘da  başlattığı 55 

yaş üstü bireylere yönelik bir faaliyettir.  Bu 

proje  erken emekli olan  , yalnızlık ve tecrit 

riski  altındaki  55 yaş üstü  kişiler 

ihtiyaçlarına  faydalı olmayı hedeflemektedir. 

 

Üniversite,  emekli olan ve bu projenin tüm 

faaliyetleri yürütmek için gönüllü eğitmenlere  

sahiptir . Üniversite, dekoratif sanatlar, 

yabancı diller, ekonomi, vergilendirme, tarih, 

bilgisayar bilimi gibi bir çok alanda  geniş bir 

eğitim müfredatına sahiptir.  (https://m 

.facebook.com/agorarte/about). 

Bu girişimin ana hedefleri, yalnızlıkla 

mücadele etmek ve topluluk içinde 

kapsayıcılık için çalışmak ve erken emekli 

olan  , yalnızlık ve tecrit riski  altındaki  55 yaş 

üstü  emekli kişilerin yeterliliklerini tanımak ve 

bunlara değer vermektir. 

Bu son toplantı aynı zamanda kuruluşlar 

tarafından düzenlenen yaygınlaştırma 

toplantılarının  tanıtımı ve halen 

gerçekleştirileceklerin planlanması ve her bir 

ortağın paydaşlarının sunumları da 

gerçekleştirildi. Ayrıca projenin nihai bütçesi 

ve gerçekleştirilecek nihai raporun 



 

dokümantasyonu tartışıldı ve CIA Projesi'nin   

devam edecek yaygınlaştırma çalışmaları da 

tartışıldı. 

Ve böylece CIA Projesi ile ilgili toplantılar 

sona erdi.  Daha sonra  yeni planlarının 

tasarlanması ve geliştirilmesi , bunların çeşitli 

ülkelerle ortaklık dışındaki kuruluşlara 

dağıtılması döngüsü başladı.  Böylece , 

ülkeler arasında işbirliğine devam edeceğiz 

ve projeye katılmayan ancak CIA'larını 

uygulayacak kurumları da kapsayacak şekilde 

genişletilecektir. 

 

 


