“SECOND CHANCE FOR COLIBRI BIRDS: EMPOWERING
AND INCREASING CAPABILITIES OF WOMEN” PROJECT

PARCEIROS DO PROJETO:
·Gaziantep Metropolitan Municipality GASMEK -Turquia

·National Center For Scientific Research "Demokritos" -Grécia
·Associação Social Recreativa E Cultural Bem Fazer Vai Avante Portugal

·Socio-Cultural and Economic Development Association SEGED
-Turquia

·Women and Democracy Association KADEM -Turquia
·Mobilizing Expertise AB -Suécia
·Civic Computing Limited -Reino Unido

http://colibribirds.gantep.edu.tr/

Este projeto é financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. No entanto, a Comissão Europeia e a Agência Nacional Turca
não podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita das informações contidas.

O PROJETO
O projeto “Second Chance for Colibri Birds: Empowering and Increasing
Capabilities of Women”, que foi aceite pelo Centro de Programas de Educação
e Juventude da União Europeia no âmbito dos Projetos de Parceria Estratégica
Erasmus+ KA204 de Educação de Adultos na convocatória de propostas para
2020, está a ser realizado sob a coordenação da Universidade Gaziantep.

Conhece as aves Colibri?

Apesar de serem as aves mais pequenas do mundo com o
seu enorme volume no universo, têm o poder de pairar
batendo as asas 15 a 80 vezes por segundo.

É um facto inegável que, embora as mulheres no difícil
rumo das suas vidas parecçam ser invisíveis, frágeis e
presas num canto, continuam a lutar para sobreviver
usando todas as suas forças, tal como as aves colibri.

Enfrentar esta realidade tornou inevitável para nós
identificar "ser mulher" com os pássaros Colibri.

colibribirdska204@gmail.com

SOBRE O PROJETO
Páginas de mídia social
https://www.facebook.com/kolibrikuslari
https://twitter.com/kolibrikuslar
https://www.instagram.com/colibribirdska204/

DURAÇÃO DO PROJETO e PÚBLICO ALVO:
Os grupos-alvo do projeto a realizar entre 31.12.2020 - 29.06.2023:
a)Mulheres

entre

empregadas

os

como

18-64

anos

membros

ou

de

idade

voluntárias

que
numa

não

tenham

organização

sido
não

governamental ou cooperativa.
b) Formadoras que trabalham como formadoras numa organização nãogovernamental, cooperativa, sector público e cujo campo de trabalho
são as mulheres.

OBJETIVOS DO PROJETO:
Em particular, será apoiada a participação de mulheres desfavorecidas
numa

organização

não

governamental

ou

cooperativa

na

sua

vida

empresarial e social. Para tal, a formação de que necessitarão em áreas
como "consciência legal e direitos legais", "marketing digital" e "saúde e
segurança

no

trabalho",

que

são

consideradas

como

competências

básicas, será dada de acordo com as medidas contra a Covid-19. Neste
contexto, o objectivo é aumentar o diálogo social com universidades,
municípios e ONGs.

OUTPUTS DESTE PROJETO:
·IO1

- "Segunda Oportunidade" para Capacitação das Mulheres: Módulo

de Formação

·IO2- Plataforma de Ensino à Distância para Capacitar as Mulheres
·IO3- Conjunto de Ferramentas para Formadores de Adultos: Um guia

de

implementação para a alfabetização das IOs

·IO4- Podcasts: Histórias de sucesso da Sociedade Civil para Mulheres
·IO5- Um Estudo Qualitativo Comparativo sobre as Percepções das
Mulheres Colibri
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