2500 kwetsbare jongeren volgen beroepsopleiding
en bouwen aan een beter Bolivia
Kwetsbare jongeren worden stielmannen/vrouwen en bieden een antwoord op het
hoge tekort aan getraind personeel in Bolivia.
CONTEXT: Bolivia voert sinds 2006 een beleid van nationalisatie en
industrialisatie ten voordele van de nationale ontwikkeling van Bolivia.
Tegelijkertijd werd de belangrijke rol van het onderwijs hierin erkend en werd
het breder en inclusiever toegankelijk gemaakt. Echter, ondanks een hoge
nood aan getraind technisch personeel gaat slechts 10 % van het
onderwijsbudget
naar beroeps- en technisch onderwijs en zijn de
opleidingsprogramma’s vaak ondermaats. Voor de meest kwetsbare jeugd in
Bolivia is de combinatie van een kwalitatieve beroepsopleiding en de grote
nood aan technisch getraind personeel de ideale weg op uit de armoede op te
klimmen.

Projectcode: O5-04015
Thema: Onderwijs & Opleiding
NGO: Via Don Bosco
Locatie: Bolivia Cochabamba, La
Paz, Santa Cruz, Sucre
Projectduur: 2017 – 2021

HET PROJECT/DOEL:

Lokale partners:
- Ontwikkelingsbureau OFPROBOL
- 7 beroepsopleidingscentra
- 1 tewerkstellingsbureau

-

Cofinanciering: DGD 80%

-

Via Don Bosco werkt in Bolivia samen met 7 lokale partnerorganisaties die
kwalitatief en integraal technisch en beroepsonderwijs bieden voor
kansarme jongeren. Met dit project wil men:
o Het onderwijsproces in 7 opleidingscentra verbeteren.
o Het management van die scholen versterken.
o Zorgen voor een actieve begeleiding naar de arbeidsmarkt en
ondernemerschap, via tewerkstellingsdiensten.
Begunstigden:
o Jaarlijks volgen zo’n 2 500 meisjes en jongens opleidingen in:
auto mechanica & industriële mechanica, elektriciteit &
industriële elektronica, (industriële) confectie, textiel, restaurant
& bakkerij, secretariaat, houtbewerking, schoonheidsspecialist,
ICT, landbouw, grafisch ontwerp en boekhouding.

GEVRAAGD BUDGET VIA ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS:
Cofinanciering gezocht via OVO: voor 2020-2021: € 13 871/centrum/jaar

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Sleutelbegrippen
❖ Kwaliteitsvol onderwijs
❖ Kwetsbare jongeren
❖ Tewerkstelling &
ondernemerschap
❖ Schoolondernemingen

Aarzel niet en stort nu uw bijdrage op:
BE12 2300 0606 0092 - BIC GEBABEBB
Met vermelding: O5-04015 Bolivia-VDB
Elke bijdrage is van harte welkom!

Praktijkopleiding textiel in het Centro de
Educación Alternativa Savio, in Sucre.

Ondernemers voor Ondernemers (OVO) wil structurele
veranderingen mogelijk maken. Daarom moedigen wij
structurele partnerschappen aan zodat we daadwerkelijk
een verschil kunnen maken op lange termijn.
Meer info? Contacteer anne-lise@ovo.be
of bel haar op het nr. 016 32 10 72

