ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО ЕРАСМУС + ПРОЕКТОТ: БАЈКИТЕ СЕ ЗА СЕКОГО (Fairy tales are

for everyone)
кој се имплементира од страна на конзорциум од организации од Босна и
Херцеговина, Србија, Црна Гора, Хрватска и Македонија.
ЛезФем со задоволство ве поканува да се пријавите за учество во проектот Бајките се за
секого кој во рамки на програмата Ерасмус+ го имплементираме заедно со организациите
од регионот: Фондација ЦУРЕ од БиХ, НВО Јувентас од Црна Гора, ЦЕСИ – Центар за
едукација, советување и истражување од Хрватска и Алтернативен центар за девојки од
Србија.
Проектот вклучува учесници/ки од регионот кои сметаат дека во бајките од кои сме учелe
не се рамноправно претставени сите етнички, родови, сексуални и други малцински групи,
родовите се бинарно прикажани, и нема баланс во односот на моќта помеѓу мажите и
жените, потполно исклучувајќи било каква можност за еманципација.
Во текот на овој проект, преку две обуки во Сараево и Будва, учесниците/ките ќе имаат
прилика да слушнат за нови пристапи во создавањето на бајките, да осмислат свои бајки,
нови почетоци и нови завршетоци, нови идентитети и расплети. Преку патувачкиот караван
на кој ќе се претставуваат новонастанатите бајки, ЛезФем заедно со партнерските
организации, сака во јавниот простор да пласира нов пристап за старите теми, сака да ги
преиспита наметнатите норми и да претстави нов канал на борба за еднакви можности и
свет без дискриминација.
Во рамки на овој повик, ќе бидат избрани 5 учесници/ки на возраст од 18-30 години, а
писмата за интерест за учество можете да ги испраќате на: lezfemgroup@gmail.com ,
најдоцна до 10.01.2018 година во 17 часот.
Сите избрани учесници/ки ќе патуваат на 2 тренинзи во Сараево и Будва, а потоа преку
принцип на ротација, учесниците/ките ќе земат учество на патувачкиот караван кој ќе се
организира во повеќе градови и тоа: Загреб, Подгорица, Сараево, Крушевац и секако во
Скопје. Активностите од проектот започнуваат од Јануари и траат до Јули 2018 година.
Сите трошоци за транспорт, храна и сместување се покриени од страна на организаторот.
За сите прашања и подетални информации можете да се обратите кај Елена Петровска, 075
207 187 или petrovska.e@gmail.com Се радуваме и ги очекуваме вашите пријави!

