
”Women return to work”  
Transnationellt möte på Nord Irland
I maj 2017 genomförde Erasmus+ projektet ”Women 
return to work” sitt andra Transnationella möte. Det 
genomfördes på Nord Irland i bl. a. Belfast och En-
niskillen. Värd för mötet var The Rural Centre vars VD 
Heather Mc Laughlin och medarbetare hade lagt upp 
ett mycket ambitiöst och intressant program. Själva 
projektmötet genomfördes i Europe Directs lokaler i 
Belfast. 

Därefter färdades projektledarna genom ett grönt och 
vackert landskap till  Dungannon där ett studiebesök 
hos ”First Step Womań s Centre” genomfördes. Cen-
tret är ett utbildnings- och kunskapscenter som stödjer 
arbetssökande kvinnor. Deras VD Michael McGol-
drick berättade om de insatser som de erbjuder.  En del 
kvinnor behöver lära sig läsa och skriva, andra stöd efter 
våld, vissa behöver ekonomisk rådgivning och samtliga 
coaching för att hitta ett lämpligt arbete. Vi fick också 
tillfälle att prata med borgmästaren i Mid Ulster Coun-
cil Trevor Wilson.

Så gick resan vidare till Enniskillen. Där genomfördes 
en konferens med många medverkande. Det var perso-
ner från de regionala myndigheterna, NGO ś, privata 
företag och en organisation som arbetade med funk-
tionsnedsatta. Temat var att gå från arbetslöshet till att 
starta eget företag. Vi fick klart för oss hur viktigt det är 
att få rätt matchning och att tillhöra ett fruktbart nät-
verk. Sedan fick även Stiftelsen Minerva berätta om vårt 
certifierade mentorprogram och om hur väl det passar 
in i partnerskapet i projektet ”Women return to work”.
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EU kommissionens 
lokal i Belfast

Möte i partnerskapet Belfast Nord Irland 
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Kristina Nasenius presenterar Minervas  
certifierade mentorprogram

Studiebesök hos ”First Step 
Womań s Centre”
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ASPIRE – Ett program som stödjer 
arbetssökande i Regionen
Programmet är ett samverkansprojekt och pågår 
2015-2018. 

• 65% av deltagarna är kvinnor, majoriteten återgår 
till ett arbete

• Programmet ger stöd till 800 personer i Fermanagh 
och Omagh området

• Ett fokus i programmet är föräldrar som ska tillba-
ka till arbetsmarknaden efter barnafödande. 95% 
av dessa är kvinnor

• Områden som deltagarna bl.a. arbetar med: lågt 
självförtroende, kunskapsbrister, lång tid mellan 
jobb, inga referenser och ett arbetsliv i balans.

Vår polska partner The Foundation Institute for Hu-
man Developement i Krakow arbetar med att ge stöd 
till i första hand kvinnor med funktionsnedsättning. 

I Polen kan målgruppen få stöd från NGO ś och insti-
tutioner. Vår partner ger stöd genom att bl. a. matcha 
funktionsnedsatta mot företag som söker arbetskraft.

Vår turkiske partner är ett stort utbildningscenter i 
Konya, Turkiet. Deltagarna, både kvinnor och män, 
utbildas i språk, musik, sport, natur, teknologi, IT, vård 
mm. KOMEK ger också stöd till deltagarna att komma 
vidare i egna företag eller anställning. De hjälper också 
deltagarna att sälja sina produkter på marknaden.

KOMEK arrangerar också konferenser och utställning-
ar för att marknadsföra arbetet i centret.  Hittills har 
452 000 personer genomgått någon typ av kompetens-
utveckling på centret. Samtliga får certifikat/betyg som 
innebär att de lättare får ett lämpligt arbete. 

Vi lägger alltid upp våra nyheter först på vår hemsida 
och på vår facebooksida. Följ oss gärna!

Ansvarig utgivare: Marianne Lundberg
Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun | 023–159 11

www.minerva.nu
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Grzegorz Kot, Foundation Institute for Human  
Developement

Edel Browne VD för programmet ASPIRE

Suleyman Kececi från KOMEK i Turkiet


