
 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: 20.04.2018 

КОНСОРЦИУМ НА ПРОЕКТА WOMEN POWER CODE 

https://womenpowercode.eu/  

 

WOMEN POWER CODE: Насърчаване на жените да придобият дигитални умения 

Нов европейски проект, чиято цел е да стимулира социалните иновации чрез отвoрена  и 
иновативна игрово базирана учебна програма и обучения. 

 

Брюксел, Европа: Европейската комисия финансира нов и предизвикателен проект: WOMEN 
POWER CODE (WPC), който ще бъде реализиран от консорциум от няколко европейски 
организации, работещи в областите: подкрепа на жените, дигитални умения и 
предприемачество. Проектът ще се осъществи благодарение на програмата Еразъм+ 2017, 
KA2 стратегически партньорства. Тригодишният проект започна на 1.09.2017 г. и ще завърши 
на 31.08.2020 г.. 

 

Проучвания сред жените, работещи в областта на информационните технологии (ИТ), показват, 
че ако повече жени бъдат заети в тази сфера, това би било от полза за цялата дигитална 
индустрия, за самите жени и за европейската икономика. Но в сектора на информационните 
технологии все още има осезаема полова разлика. 

 

WPC ще се изправи срещу този проблем като създаде и предостави обучителни средства и 
учебно съдържание, като предприеме и дейности за разпространението им, по темата: 
Ключови концепции за интернет на нещата. Ще бъде разработена и нова учебна програма. 

 

Основните цели са следните: 

 

• Подпомагане на жени, които не притежават дигитални умения и имат нужда да ги 
придобият, за да влязат на пазара на труда, придобили вече нови професионални 
умения и квалификации; 

• Менторство между поколенията, обучение на млади момичета с основни дигитални 
умения и подпомагането им да навлязат в STEM пространството, като така намалят 
разликата между половете в индустрията 
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За консорциума: 7 парньорски организации от 7 европейски държави са се обединили в 
консорциум, за да работят по проекта и да помогнат на Европейския Съюз да подобрява 
уменията по информационни технологии, особено на тези, които биха имали полза, а не винаги 
имат възможността да достигнат лесно до дигиталния свят. 

 

Партньорите са: 

• CIVIC Computing (Великобритания) 

• ADR Nord-Est (Румъния) 

• Business Development Friesland (Холандия) 

• Bioanim (Словения) 

• Daniel SG (България) 

• Digital Leadership Institute (Белгия) 

• Eurocrea Merchant (Италия) 
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