ANDRA CHANSEN FÖR KOLIBRIFÅGLAR: MAKT OCH ÖKADE
BEFOGENHETER FÖR KVINNOR

PROJEKTPARTNERS:

·Gaziantep Metropolitan Municipality GASMEK Turkiet

·Det nationella centret för vetenskaplig forskning "Demokritos"
Grekland

·Associação Social Recreativa E Cultural Bem Fazer Vai Avante
Portugal

·Förbundet för sociokulturell och ekonomisk utveckling SEGED
Turkiet

·Sammanslutningen Kvinnor och demokrati KADEM Turkiet
·Mobilizing Expertise AB Sverige
·Civic Computing Limited Storbritannien

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

Projektet finansieras av EU:s Erasmus+-program. Europeiska kommissionen och det turkiska nationella organet kan dock ej hållas
ansvariga för den användning som kan göras utifrån den information som ingår i detta dokument.

PROJEKTET
Projektet "Andra chansen för kolibrifåglar: Makt och ökade befogenheter för
kvinnor", som godkändes av Europeiska unionens centrum för utbildning och
ungdomsprogram inom ramen för Erasmus+ KA204 Vuxenutbildning i strategiska
partnerskapsprojekt i 2020 års utlysning, genomförs i samarbete med Gaziantep
Universitet.

Känner du till Kolibrifåglar?

Trots att de är världens minsta fågel i hela detta stora
universum har de förmågan attt göra 15 till 80 vingslag per
sekund.

Det är onekligen ett faktum att kvinnor, trots att de har det
tufft, är sköra och infångade i hörn, kämpar för att överleva
genom att använda all sin styrka, precis som kolibrifågeln.

När vi insåg detta var vi bara tvungna att jämföra kvinnor
med Kolibrifåglar.

colibribirdska204@gmail.com

OM PROJEKTET
Sociala Mediasidor
https://www.facebook.com/kolibrikuslari
https://twitter.com/kolibrikuslar
https://www.instagram.com/colibribirdska204/

PROJEKTETS VARAKTIGHET och MÅLGRUPPER:
Målgrupperna för det projekt som ska genomföras mellan 31.12.2020 och
29.06.2023:
a) Kvinnor i åldern 18-64 år som inte varit anställda som medlemmar eller
volontärer i frivilligorganisationer eller kooperativ.
b)

Utbildare

som

arbetar

som

handledare

i

frivilligorganisationer,

kooperativ och offentlig sektor och som arbetar inom området kvinnor.

PROJEKTMÅL:
Man kommer särskilt uppmuntra och ge stöd för utsatta kvinnor att bli
delaktiga i frivilligorganisationer, kooperativa verksamheter och sociala
sammanhang. I detta syfte kommer de få den nödvändiga utbildningen
inom områden som "rättslig kännedom och juridiska rättigheter", "digital
marknadsföring" samt " hälsa och säkerhet på arbetsplatsen", vilket ses
som

grundläggande

färdigheter.

Utbildningen

ges

i

enlighet

med

åtgärderna mot Covid-19. I detta sammanhang är målet att öka den
sociala dialogen med universitet, kommuner och frivilligorganisationer.

PROJEKTETS RESULTAT:
·IO1

-

“Andra

chansen”

för

Utbildningsmodul

för

främjande

av

kvinnors

förmåga.

·IO2- Plattform för distansutbildning för att stärka kvinnors befogenheter
·IO3- En uppsättning verktyg för vuxenutbildare: En handledning
utveckling

av

läs-

och

skrivkunnighetsförmåga

inom

de

för

internationella

organisationerna

·IO4-

Podcasts:

Att

berätta

för

kvinnor

om

framgångshistorier

från

civilsamhället

·IO5- En jämförande kvalitetsstudie om uppfattningarna hos Kolibri-kvinnorna
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