
 
 

INVITAŢIE 

Prezentarea programului de finanţare FUNDAŢIA VELUX  

pentru proiecte sociale adresate copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de risc  

 

29 Ianuarie 2014, Bucuresti 

 

Fundaţia VELUX invită organizaţiile interesate la prezentarea Programului Internaţional de Finanţare 

în Domeniul Social.  Programul sprijină proiectele sociale adresate copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de 

risc de excluziune socială şi îşi propune să îmbunătăţească condiţiile şi oportunităţile de viitor ale copiilor 

şi tinerilor din Centrul şi Estul Europei şi Groenlanda.  

 

Fundaţia VELUX susţine proiecte educaţionale inovative ce promovează îmbunătăţirea vieţii copiilor şi 

tinerilor şi asigurarea unor şanse mai bune în viaţa de adult. Sunt susţinute, deasemenea, proiecte ce au 

demonstrat în alte contexte contribuţia lor la dezvoltarea social sustenabilă a comunităţilor1. Acestea pot 

avea o componentă importantă de diseminare şi multiplicare şi pot cuprinde: 

- Măsuri de protecţie socială şi de diminuare a stresului emoţional (ex.: centre pentru copii străzii, 

unde se poate interveni pe termen lung) 

- Activităţi de prevenţie (ex.:informare, educare, etc) 

- Sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii (ex.:colaborări între şcoli şi companii, cursuri de educaţie 

antreprenorială, şcoli tehnice locale, centre pentru dezvoltarea competentelor agricole, etc.) 

- Dezvoltarea şi reforma sistemului educaţional şi de asistenţă şi protecţie socială (ex.: crearea unor 

instituţii model, instruirea profesorilor şi asistenţilor sociali, furnizarea de burse şi instruirea unor 

persoane resursă, etc). 

 

Înscrierea se face prin intermediul formularului online la adresa  

http://www.esurveyspro.com/s/271274/veluxpresentation (participarea la conferinta va fi 

confirmata prin e-mail).  

Termenul limită pentru înscriere este 24 Ianuarie 2014,  iar participanţii selectaţi vor fi anuntaţi în data 

de 27 Ianuarie 2014. Costurile de transport şi cazare pentru participaţii din afara oraşului Bucureşti nu vor 

fi decontate. Locatia va confirmata ulterior persoanelor participante. 

Pentru detalii legate de organizarea acestui eveniment vă rugăm contactaţi Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile (FDSC), persoana de contact Diana Berceanu : diana.berceanu@fdsc.ro .  

                                                           
1
Mai multe informaţii despre Programul Internaţional pot fi accesate aici:  

http://villumfoundation.dk/C12576AB0041F11B/0/C12576AB0041F11BC12576CD0046ADAB?OpenDocument 

Informaţii despre proiectele finanţate în Europa Centrală şi de Est pot fi găsite aici:  

http://villumfoundation.dk/C12576AB0041F11B/0/C12576AB0041F11BC12576CD004C6A95?OpenDocument 
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AGENDA 

 

9.30-10.00  

Înscrierea participanţilor 

 

10.00 – 12.00  

Moderator: Peter Bengtsen, Senior Advisor 

 Prezentarea Fundaţiei VELUX  

 Obiectivul programului şi activităţile  

 Eligibilitatea aplicanţilor  

 Procesul de aplicare 

 Cerinţele finanţatorilor pe durata implementării 

 Sesiune de întrebări şi răspunsuri. 

 

Notă: Sesiunea dedicată prezentării programului de finanţare va fi susţinută in limba engleză, f iind asigurată 

traducerea simultană. Ţinând cont de faptul că proiectele şi relaţia cu finanţatorul, pe durata implementării, 

se vor realiza în limba engleză, încurajăm prezenţa la eveniment a participanţilor care cunosc limba engleză.  


