ΣΑ ΠΟΤΛΑΚΙΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ ΔΠΙΒΙΩΝΟΤΝ ΑΝΣΙΣΔΚΟΜΔΝΑ ΣΟΝ ΑΔΡΑ, ΟΠΩ ΚΑΙ ΟΙ
ΓΤΝΑΙΚΔ.

Γηεζλέο εξεπλεηηθό έξγν κε αξηζκό αλαθνξάο 2020-1-TR01-KA204-093670 θαη ηίηιν «Γεύηερη Δυκαιρία για
ηα Πουλιά Colibri: Δνδυνάμωζη και βεληίωζη ηων δυναηοηήηων ηων Γυναικών» κε ζπληνληζηή ην
Παλεπηζηήκην Gaziantep ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα Erasmus Plus, Κνηλνπξαμίεο έξγσλ
κε ζθνπό ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ.
Σν θύξην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθώλ κε βάζε ηνπο
ζπλεηαηξηζκνύο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ κεηαμύ θνξέσλ.
Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΙ 5 ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΔ ΥΩΡΔ ΔΥΔΙ ΗΓΗ ΞΔΚΙΝΗΔΙ, ΜΔ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 30 ΜΗΝΔ (31/12/2020 ΔΩ 29/6/2023)
Η ελαξθηήξηα εηθνληθή ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ:
KADEM, Μεηξνπνιηηηθόο Γήκνο Gaziantep GASMEK θαη SEGED από ηελ Σνπξθία, Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο
θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ‘Γεκόθξηηνο’ από ηελ Διιάδα, Έλσζε Vai Avante από ηελ Πνξηνγαιία, Mobilizing
Expertise από ηε νπεδία θαη CIVIC από ην Η.Β..
ΔΜΦΑΗ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Σν έξγν δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο έληαμεο ησλ γπλαηθώλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό, έλαλ από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ κέιινληνο. Απαηηείηαη επηζηακέλε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή, ηελ
ππέξβαζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό. ε απηό ην
πιαίζην, νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ κε ζπληνληζκέλεο δξάζεηο βξίζθνληαη ζε αξθεηά θαιό επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα
θαιύςνπλ απηήλ ηελ αλάγθε. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα αλαπηπρζνύλ πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επαηζζεηνπνίεζε γηα γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο πνπ εξγάδνληαη γηα ηηο γπλαίθεο.
ΓΙΑ ΜΑ, Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΡΓΟ, ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΔ ΔΙΝΑΙ ΠΟΤΛΙΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ (“COLIBRİ BIRDS”)
ην έξγν, νη γπλαίθεο παξνκνηάδνληαη κε ηα πνπιηά ΚΟΛΙΜΠΡΙ, ηα νπνία, αλ θαη κηθξνζθνπηθά, δηαζέηνπλ
αξθεηή δύλακε γηα λα θηππήζνπλ ηα θηεξά ηνπο 80 θνξέο ην δεπηεξόιεπην. Σν έξγν απνζθνπεί ζηελ αύμεζε
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ ώζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή θαη
πξόνδν θαη ζηελ δηαζθάιηζε όηη κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνληαη ζε αθαδεκατθό επίπεδν. Από απηή ηελ άπνςε, ε
λνκνζεζία, ην ςεθηαθό κάξθεηηλγθ, ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαζώο θαη νη θύξηνη ηνκείο
εκπεηξνγλσκνζύλεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηελ ελόηεηα θαηάξηηζεο θαη ζηελ πιαηθόξκα elearning γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζα δηαδνζνύλ ζε ζπλεηαηξηζκνύο, ΜΚΟ, δήκνπο θαη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ
ηδησηηθό ηνκέα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νκάδα ζηόρν ηνπ έξγνπ.
Ιζηνζειίδα ηνπ έξγνπ: http://colibribirds.gantep.edu.tr/
ειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ έξγνπ:
https://www.facebook.com/kolibrikuslari
https://twitter.com/kolibrikuslar
https://www.instagram.com/colibribirdska204/

«Απηό ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα Erasmus+ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ωζηόζν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε Σνπξθηθή Δζληθή Τπεξεζία δελ
κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ππεύζπλα γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ.»

