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Powerpac är ett Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projekt. Det leds av
den franska organisationen CIBC Gard Lozère Hérault. Partner i projektet
kommer från Italien, Portugal, Nordirland, Schweiz och Sverige.
Projektet vill medverka till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män på
arbetsmarknaden genom att stärka möjligheterna för kvinnor att få eller
behålla anställning. De finns fler arbetslösa kvinnor än arbetslösa män i de
flesta europeiska länder. Kvinnor arbetar framför allt inom okvalificerade
yrken och de arbetar i större utsträckning deltid även om de skulle vilja
arbeta mer. Jämställdhet mellan könen är ett av EUs prioriteringsområden.
CIBC utvecklade 2005 ett program riktat mot kvinnor kallat KIT PAC,
”Program för Aktivering av Kompetens” för hållbar sysselsättning, ökad
kompetens och förbättrade möjligheter att behålla anställning. Målsättningen
var att genom förbättrad vägledning på många olika plan göra det möjligt att
på ett effektivt och hållbart sätt kombinera privatliv med arbetsliv.
Huvudmålet i Powerpac är att överföra erfarenheterna i det franska projektet
KIT PAC till andra länder i Europa och att utbyta erfarenheter för att
förbättra vägledning och rådgivning för kvinnor i Europa.
I projektet kommer 20-30 kvinnor från varje land att delta. Det ska vara en
blandning av kvinnor med olika bakgrund som ska träffas i olika former och
grupper samt arbeta med i huvudsak tre teman;
•
•
•

Arbete
Hälsa och välbefinnande
Deltagande i samhällslivet
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Inom projektets ram kommer de deltagande kvinnorna att erbjudas:
•
•
•
•
•
•

Introduktionsmöte för planering av kursen
Individuella samtal
Seminarier med övernattning
Utbildningstillfällen
Temadagar utifrån gruppens önskemål
Samtalsgrupp

Tidsplan:
April 2011: Rekrytering av deltagare
Maj 2011: Kursstart
Februari 2012: Kursslut
Våren 2012: Utvärdering och sammanställnig av resultat
Juni 2012: Seminarium i Schweiz
Hösten 2012: Publicering av resultat
November 2012: Avslutningsseminarium i Frankrike
Partner i projektet är:
CIBC Gard Lozère Hérault, Languedoc-Rouissillon, Frankrike
FOORCOOP, Piémont, Italien
OFICINA DE ITINERAROS, Santa Maria da Feira, Portugal
CFL, Söderhamn, Sverige
East Belfast Enterprise, Nord-Irland, Storbritannien
Espace Mosaïque, Lausanne, Switzerland
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