
SECOND CHANCE FOR COLIBRI BIRDS: EMPOWERING AND

INCREASING CAPABILITIES OF WOMEN

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

ΕΤΑΙΡΟΙ:
·Gaziantep Metropolitan Municipality GASMEK Τουρκία

·Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών ‘Δημόκριτος’,
Ελλάδα 

·Associação Social Recreativa E Cultural Bem Fazer Vai Avante,
Πορτογαλία

·Socio-Cultural and Economic Development Association SEGED,
Τουρκία

·Women and Democracy Association KADEM, Τουρκία
·Mobilizing Expertise Ab, Σουηδία

·Civic Computing Limited, Ηνωμένο Βασίλειο 

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική
Εθνική Υπηρεσία δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο.

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


 Στο έργο, οι γυναίκες παρομοιάζονται με τα πουλιά ΚΟΛΙΜΠΡΙ,
τα οποία, αν και μικροσκοπικά, διαθέτουν αρκετή δύναμη για να

κτυπήσουν τα φτερά τους 80 φορές το δευτερόλεπτο.

 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ειδικά οι γυναίκες που
βρίσκονται στο δύσκολο μονοπάτι της ζωής,παρόλο που

συνήθως είναι αόρατες, εύθραυστες και παγιδευμένες σε μια
γωνιά, παλεύουν να επιβιώσουν χρησιμοποιώντας όλη τους τη

δύναμη ακριβώς όπως τα πουλιά κολίμπρι.
 

Αναγνωρίζοντας αυτήν την πραγματικότητα, η παρομοίωση του
«να είσαι γυναίκα» με τα πουλιά Colibri είναι αναπόφευκτη. 

 

Η ΕΡΓΑΣΊΑ
 Το έργο «SECOND CHANCE FOR COLIBRI BIRDS: EMPOWERING AND INCREASING

CAPABILITIES OF WOMEN», το οποίο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό
Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο των έργων στρατηγικής συνεργασίας Erasmus+ και τη Δράση

KA204 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, κατά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του
έτους 2020, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Gaziantep.

Γιατί ονομάσαμε τις γυναίκες ως
Colibri Birds?

colibribirdska204@gmail.com



Ειδικότερα, θα υποστηριχθεί η συμμετοχή ευάλωτων γυναικών σε μη
κυβερνητικές οργανώσεις και συνεταιρισμούς στην επιχειρηματική και
κοινωνική ζωή.Για το σκοπό αυτό, θα τους παρασχεθεί εκπαίδευση
σχετικά με βασικές δεξιότητες που θα χρειαστούν σε τομείς όπως
«νομική συμβουλευτική και ενημέρωση και νομικά δικαιώματα»,

«ψηφιακό μάρκετινγκ», «επαγγελματική υγεία και ασφάλεια», που
θεωρούντα και θα παρέχονται σύμφωνα με τα μέτρα Covid-19. ΤοΣτο
πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου
με πανεπιστήμια, δήμους και ΜΚΟ. 

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

 Διάρκεια και ομάδες στόχου του έργου
 

Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί μεταξύ 31.12.2020 και 29.06.2023,

απευθύνεται σε:

α) Γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών που δεν έχουν απασχοληθεί ως μέλη ή
εθελοντές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή συνεταιρισμούς.

β) Εκπαιδευτές που απασχολούνται ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε μη
κυβερνητικές οργανώσεις, συνεταιρισμούς ή το δημόσιο τομέα και των
οποίων το πεδίο εργασίας είναι οι γυναίκες.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Assoc. Prof. Murat KARAHAN

Asst. Prof. Derya ÇEVİK TAŞDEMİR
Asst. Prof. Filiz ÇAYIRAĞASI

Lecturer Şehnaz SAKICI
Lecturer G. Günbala DURHAN

 

  Σκοπός του έργου: 

 Αποτελέσματα του έργου:

 
·IO1 - “Second Chance”: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των
γυναικών
·IO2- Πλατφόρμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση των
γυναικών
·IO3- Εργαλειοθήκη για την εκπαίδευση ενηλίκων: Οδηγός εφαρμογής για
την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
·IO4- Podcasts: Γυναίκες από την κοινωνία των πολιτών αφηγούνται τις
ιστορίες επιτυχίας τους.

·IO5- Συγκριτική ποιοτική μελέτη για τις αντιλήψεις των γυναικών του
Colibri

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
https://www.facebook.com/kolibrikuslari

https://twitter.com/kolibrikuslar
https://www.instagram.com/colibribirdska204/

colibribirdska204@gmail.com


