KOLİBRİ KUŞLARI KADINLAR İÇİN KANATLANIYOR

2020 Yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında
Gaziantep Üniversitesi tarafından sunulan “Kolibri Kuşları için İkinci Şans: Kadınların Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi ve Artırılması” adlı 2020-1-TR01-KA204-093670 nolu proje, Avrupa Birliği’nin Erasmus
Plus Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi
yürütücülüğünde kabul edilmiştir. Ana çıkış noktası sivil toplum temelinde kadınların desteklenmesi,
güçlendirilmesi ve kurumlar arası sosyal diyaloğun geliştirilmesi olan proje kapsamında, koordinatör
kurum olan Gaziantep Üniversitesi’nin yanı sıra projede yurt içi ve yurt dışı önemli ortaklar yer
almaktadır.
PROJE EŞ ZAMANLI 30 AY BOYUNCA, 5 ÜLKEDE YÜRÜTÜLMEYE BAŞLANDI.
Türkiye’den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde GASMEK, KADEM ve SEGED Dernekleri;
Yunanistan’dan National Center for Scientific Research, Portekiz’den Vai Avante Derneği, İsveç’ten
Mobilizing Expertise, İngiltere’den CIVIC UK’in ortak olarak yer aldığı projenin açılış toplantısı
geçtiğimiz günlerde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
ODAK NOKTASI KADIN İSTİHDAMI
Projede geleceği şekillendirmede en önemli aktörlerden biri olan kadınların iş gücüne dahil olmasının
önemini vurgulamaktadır. Kadınların ekonomik yaşama katılımı, sosyal kırılmaların üstesinden gelmek
ve kadının iş gücüne katılımı noktasında mevcut durumun geliştirilmesi adına ciddi çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda proje bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde olup, yaşama dokunur
niteliktedir. Proje kapsamında yerelde ve ortak ülkelerde, uygulamalarla ilgili ihtiyaçları belirtmek
amacıyla ihtiyaç analizi çalışmaları yapacak olup proje tamamlandığında, sivil toplum sürecinde yer
alan kadınların ve kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına yönelik
farkındalık oluşturma ile ilgili politikalar geliştirilecektir.
BU PROJEDE KADINLARIMIZ BİZLER İÇİN ARTIK “KOLİBRİ KUŞLARI”
Projede kadınlar en küçük hacimli ancak saniyede 80 kez kanat çırpabilecek kadar da güçlü olan
Kolibri Kuşları ile bağdaştırılmaktadır. Kadınların hayata tutunma ve ilerleme noktasında sivil topluma
katılımlarını arttırmak ve akademik düzeyde desteklenmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Buradan hareketle, proje kapsamında odak noktası olarak yasal mevzuat, dijital pazarlama, iş sağlığı
ve güvenliği, kadınların yönetim hayatında sıklıkla karşılaştığı; mobbing, cam tavan sendromu gibi
organizasyonel konular da yer almaktadır.
Projenin web sitesi: http://colibribirds.gantep.edu.tr/
Sosyal medya hesapları:
https://www.facebook.com/kolibrikuslari
https://twitter.com/kolibrikuslar
https://www.instagram.com/colibribirdska204/

"Bu proje, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye
Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

