Zdobądź grant w projekcie Przestrzenie kobiet!
Wpisany przez Anna Jedrzejewska
środa, 05 grudnia 2018 13:56

Kongres Kobiet zaprasza do wzięciu udziału w projekcie "Przestrzenie
kobiet".
W ramach projektu organizator oferuje:
• Indywidualne wsparcie mentoringowe oraz szkolenia poświęcone między
innymi doskonaleniu umiejętności przywódczych, metodom organizowania
społecznościowego, pozyskiwaniu funduszy, przygotowywaniu wniosków
grantowych;
• mini granty w wysokości ok. 10 tysięcy złotych dla każdego z dwóch
wybranych zespołów przeznaczone na realizację rocznego projektu,
którego szczegółowe założenia oraz przebieg zostaną wypracowane
podczas szkoleń, warsztatów oraz sesji mentoringowych;
• sesje „Latającego Uniwersytetu” w miejscowościach, z których zostaną
wyłonione
zespoły,
czyli
inspirujące
spotkania
z
ekspertkami,
artystkami, ludźmi kultury i nauki. Będą to interaktywne spotkania,
które zostaną zaprojektowane przez uczestniczki projektu, dzięki czemu
będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.
Dla kogo jest projekt?
• jesteście aktywnymi działaczkami lokalnymi;
• macie doświadczenie w realizacji projektów, wydarzeń lub akcji
społecznych;
• macie pomysły na działania wzmacniające i aktywizujące kobiety w
lokalnej społeczności;
• chcecie doskonalić i zdobywać nowe umiejętności niezbędne do pracy
na rzecz zmiany społecznej;
• działacie w województwie łódzkim, w miejscowości do 100 tysięcy
mieszkańców;
• nie brak wam zapału i zaangażowania oraz umiejętności skutecznego
działania w zespole;
• tworzycie trzyosobowy zespół (zespół może być utworzony w celu
udziału w niniejszym projekcie).
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https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/przestrzenie_kobiet_-_nab
or_do_projektu
Czego organizatorzy oczekują od uczestniczek?
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• Aktywnego uczestnictwa w trzech dwudniowych sesjach szkoleniowych,
które odbędą się w Warszawie (styczeń – marzec 2019);
• współpracy z ekspertkami i mentorkami Kongresu Kobiet;
• realizacji wypracowanego podczas sesji mentoringowych projektu
(kwiecień 2019 – luty 2020);
• zaangażowania w realizację spotkań „Latającego Uniwersytetu”;
• kreatywności i entuzjazmu w działaniach podejmowanych na rzecz
lokalnej społeczności;
• budowania sieci kobiet zaangażowanych w rozszerzanie idei projektu.
O projekcie:
Projekt Przestrzenie kobiet realizowany przez Kongres Kobiet, przy
wsparciu The Open Society Initiative for Europe, jest skierowany do
działaczek województwa łódzkiego z miejscowości do 100 tysięcy
mieszkańców. Czekamy na zgłoszenia trzyosobowych zespołów kobiecych,
które mają już pewne doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej
społeczności i chcą rozwijać swoje kompetencje, a także budować sieć
kobiecych inicjatyw w województwie łódzkim. Wybrane przez Radę
Projektu zespoły składające się z działaczek lokalnych otrzymają
wsparcie mentoringowe oraz finansowe na realizację rocznych działań
mających na celu wzmocnienie podstaw społeczeństwa obywatelskiego,
wzmocnienie kobiet, zwiększenie świadomości kobiet w zakresie ich praw
i szans, przekazanie wiedzy dotyczącej praw kobiet, praw człowieka,
praw obywatelskich oraz aktywności społecznej. W miejscowościach, w
których będą działać zrekrutowane zespoły, odbędą się także sesje
Latającego Uniwersytetu, które zostaną opracowane i przygotowane przez
osoby zaangażowane w realizację projektów w taki sposób, by
odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.
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