BIRDS OF COLIBRI RISE FOR WOMEN

Projeto com o número de referência 2020-1-TR01-KA204-093670 intitulado “Second Chance for
Colibri Birds: Empowering and Increasing Capabilities of Women” pelo coordenador da Universidade
Gaziantep no âmbito dos Projetos de Parcerias Estratégicas Erasmus Plus de Educação de Adultos no
âmbito da Convocatória Erasmus Plus 2020. O principal ponto de partida do projeto é apoiar e
capacitar as mulheres com base em cooperativas e na sociedade civil e no desenvolvimento do
diálogo social interinstitucional.
O PROJETO COMEÇOU A SER IMPLEMENTADO EM 5 PAÍSES PARCEIROS DURANTE 30 MESES
A reunião virtual de abertura do projeto foi realizada com a participação dos parceiros do projeto
KADEM, Gaziantep Metropolitan Municipality GASMEK e SEGED da Turquia; The National Center for
Scientific Research (DEMOKRITOS) da Grécia, Associação Vai Avante de Portugal, Mobilizing Expertise
da Suécia, e CIVIC UK.
FOCO NO AUMENTO DA EMPREGABILIDADE DAS MULHERES
O projeto sublinha a importância da inclusão da mulher no mundo do trabalho, um dos atores mais
importantes na formação do futuro. São necessárias investigações sérias com o objetivo de melhorar
a situação atual em termos de participação das mulheres na vida económica, ultrapassando rupturas
sociais e a participação feminina na força de trabalho. Neste contexto, o projeto está a um nível que
vai ao encontro desta necessidade no que toca às suas vidas. No âmbito do projeto serão
desenvolvidas políticas relacionadas com a sensibilização das mulheres que participam no processo
da sociedade civil e das organizações não governamentais que trabalham para as mulheres.
AS MULHERES SÃO AGORA "COLIBRİS" PARA NÓS NESTE PROJETO
Neste projeto, as mulheres estão associadas a pássaros "Colibri", que têm o menor volume mas são
suficientemente fortes para baterem as suas asas 80 vezes por segundo. O objetivo é aumentar a
participação das mulheres na sociedade civil para se agarrarem à vida e ao progresso e assegurar que
sejam apoiadas a nível académico. Deste ponto de vista, a legislação legal, o marketing digital, a
saúde e segurança no trabalho e os principais campos de especialização dos parceiros do projeto
serão integrados no módulo de formação e da plataforma de e-learning para as mulheres e serão
divulgados a cooperativas, ONGs, municípios e sectores públicos e privados relacionados com o
grupo-alvo do projeto.
Web site do projeto: http://colibribirds.gantep.edu.tr/
Redes social do projeto:
https://www.facebook.com/kolibrikuslari
https://twitter.com/kolibrikuslar
https://www.instagram.com/colibribirdska204/
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