Ansøgning til Kalundborgegnens
Erhvervsråds midler, der er doneret af
Bent O Jørgensens Fond.
Bent O Jørgensens Fond satser penge på borgere med
godt håndelag.
For Bent O Jørgensens Fond er det en æressag at
støtte borgere, som ønsker sig en uddannelse
indenfor et af håndværkerfagene.
Bent O Jørgensens Fond blev stiftet i 1986 af vognmand
Bent Orla Jørgensen. Han er Kalundborgenser med
stort K, og har skabt virksomheden Kalundborg
Autotransport, i dag benævnt Dansk Autologik. Netop
denne skabertrang og kærlighed til byen, forenedes så
smukt da formålet med Fonden blev formuleret:
Midlerne skulle – og skal – gå til projekter med
tilknytning til geografien Kalundborg Kommune. Et
pengebeløb, der skal støtte initiativer som kan skaffe en
lærlinge- eller praktikplads indenfor håndværkerfaget.
”Vi investerer i fremtiden” siger bestyrelsesmedlem Finn
Suhr, ”de unge mennesker har svært ved at få
praktikpladser og lærlingepladser, og kan have
udfordringer ved at fastholde et fagligt
uddannelsesforløb. Samtidig er der, blandt nutidens
unge ikke megen prestige i at tage sig en
håndværkeruddannelse, og derfor er det ikke så oplagt
at gå håndværkervejen, når man skal vælge
uddannelse. Men vi synes jo, at netop
håndværkerfagene har så utrolig meget at byde på,
også for borgere som ikke er så boglige. Det er under
alle omstændigheder værd at huske, at vi om få år kan
risikerer ikke at have nogle dygtige, veluddannede
håndværkere i Danmark, hvis vi ikke sætter ind med
tiltag nu”, afslutter Finn Suhr.
Henvendelse til Kalundborgegnens Erhvervsråd på tlf.
59 55 00 55. Her vil man kunne få hjælp og yderligere
information, om hvordan fondsmidlerne kan søges.
Fakta: Såvel læremestre / arbejdsgivere som lærlinge
og andre, kan søge økonomisk støtte, som ved
bevillingen kan understøtte og give mulighed for at unge
borgere kan få en håndværksmæssig uddannelse, eller
måske fastholde og videreføre et uddannelsesforløb.
Der er løbende modtagelse af ansøgninger.
Evt. bevilling skal kunne relateres til geografien
Kalundborg Kommune: således at elev er bosiddende
eller uddannelsesaktivitet / stedet er beliggende i
Kalundborg Kommune.
Ansøgningsskema kan downloades på
www.59550055.dk
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