Edukacja zawodowa w potrzebie – działa już
nowy program grantowy FUNDACJI VELUX

FUNDACJE VELUX zdecydowały się na wsparcie edukacji zawodowej w Polsce
poprzez nowy program grantowy. Organizacje społeczne, szkoły, władze
publiczne czy też lokalni innowatorzy, mogą składać wnioski do Fundacji w
trybie ciągłym. Program przewidziany jest na lata 2018-2028. Jest on
odpowiedzią Fundacji na potrzeby związane z efektywną edukacją zawodową
młodzieży dostosowaną do rynku pracy.

Głównym celem nowego programu FUNDACJI VELUX, jest wspieranie rozwoju edukacji zawodowej
oraz szkoleń dla młodych ludzi, i tym samym ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

FUNDACJE VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) powołane do działania w latach 70. i 80.
przez inż. Villuma Kanna Rasmussena – założyciela firmy VELUX, przyznają granty w dziedzinie
nauki, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i kultury, zarówno w Danii jak i poza jej granicami.
Od wielu lat wspierają również organizacje społeczne w Polsce, a wartość dotychczas przyznanych w
naszym kraju środków to 107 mln zł. Średnia wysokość przyznanego grantu to 3,5 mln zł. Ostatnio
Fundacje koncentrowały się głównie na wsparciu projektów związanych z wyrównywaniem szans
dzieci i młodzieży zagrożonej lub wykluczonej społecznie. Od 2018 roku szanse na otrzymanie grantu
mają również projekty dotyczące rozwoju edukacji zawodowej młodzieży.

Nabór na granty już trwa. Jak możemy przeczytać na stronie Fundacji - priorytetowo traktowane są
długoterminowe inwestycje w projekty, dzięki którym istnieje możliwość zmian systemowych.
Zdefiniowane obszary wsparcia to - po pierwsze, projekty w zakresie mobilności przeznaczone dla
uczniów, nauczycieli, menedżerów i innych osób decydujących o programach i zakresach programów
edukacyjnych oraz o kierunkach ich rozwoju. Zwiększenie stopnia mobilności ma się odbywać dzięki
współpracy i stypendiom, programom wymiany oraz dzieleniu się nowymi metodami i treściami. Dla
Fundacji ważne są także projekty koncentrujące się na najważniejszych dla branż platformach,
postrzeganych jako kluczowe i niezwykle ważne dla ustawicznego doskonalenia systemu
edukacyjnego. Obecnie za takie uważa się: szkolenie zawodowe na poziomie eksperckim (nazywane
również „zawodowym doktoratem”), umiejętności miękkie, szkolenie poprzez pracę, a także
uznawanie zdobytych wcześniej kwalifikacji. Trzeci obszar wsparcia to rozwój inicjatywy i-VET,
będącej zorientowanym na potrzeby społeczne działaniem koncentrującym się na konkretnych,
zagrożonych podwyższonym poziomem ryzyka grupach i/lub obszarach geograficznych, które będą
korzystaćz programów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Szczegóły znajdują się na
stronie https://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad

Więcej informacji na stronie: prasa.velux.pl
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