Usposabljanje – enakost spolov in enake možnosti
Dijaki in dijakinje, študenti in študentke ter vsi ostali mladi, ki si prizadevate za
doseganje enakosti spolov v družbi, ki vas ta tema zanima in bi se radi na tem
področju udejstvovali tudi v prihodnje!
Ne zamudite priložnosti za prijavo na usposabljanje o enakosti spolov, ki ga Zavod
Krog izvaja v okviru projekta »Za njeno boljšo prihodnost - mladi za enakost spolov
in enake možnosti«, ki ga financira Evropska unija iz programa Erasmus+. Teme
usposabljanja bodo enakost spolov, družbeni in biološki spol, stereotipi na podlagi
spola, pravice žensk in deklet, nasilje na podlagi spola in kako pomagati žrtvam itd.
Kdaj?
Od 21. maja do 31. maja 2022 v živo (dva dni sta namenjena za potovanje)
Kje?
Izmir, Turčija
Kdo bodo udeleženci?
Usposabljanja se bo udeležilo skupaj okoli 30 udeleženk_cev iz Slovenije, Turčije,
Egipta in Libanona. Iz vsake države bo sodelovalo osem udeležencev_k.
Jezik usposabljanja
Angleščina, v primeru izvedbe delov usposabljanja v turščini ali arabščini bo
zagotovljen prevod.
Rok za prijavo?
Prijaviš se lahko do petka 22. aprila 2022. Povezavo na prijavnico najdeš TUKAJ
Koga iščemo?





Mlade, ki jih zanima udejstvovanje na področju promocije enakosti spolov
Mlade, bi se radi naučili, kako preprečiti nasilje in pomagati žrtvam nasilja
Mlade, ki bi se radi naučili bolje prepoznavati stereotipe in nanje pravilno
reagirati
Mlade med 18. in 25. letom starosti






Mlade, ki bodo po usposabljanju v Turčiji izvedli akcijo za promocijo
enakosti spolov ter se udeležili zaključnega srečanja s kolegi iz Turčije,
Egipta in Libanona v Ljubljani, na katerem bodo izmenjali izkušnje iz akcij
Mlade, ki jih zanima sodelovanje z Zavodom Krog po zaključku projekta
Mlade, ki bi radi spoznali_e vrstnike in vrstnice iz različnih držav in kultur

Pomembne podrobnosti:
Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Zavod Krog lahko v okviru projekta
krije letalsko karto v vrednosti 270 evrov. Vsi drugi stroški (usposabljanje, nočitve z
zajtrkom, en dodaten obrok dnevno, notranji transferji ipd.) bodo pokriti s strani
Zavoda Krog v okviru projekta.
Z usposabljanjem želimo:
 Prispevati k enakosti spolov in okrepiti vlogo mladih pri tem
 Ozavestiti mlade o pomenu njihove aktivne vloge pri rušenju steretipov in
predsodkov, ki vladajo v družbi
 Krepiti aktivno udejstvovanje mladih v družbi
 Krepiti medkulturni dialog in spoznavanje mladih iz različnih držav
Če potrebujete dodatne informacije, pišite na elektronski naslov katja@zavodkrog.si.

