
Tο ‘Tomorrow Rising Fund’ του Schneider Electric Foundation εστιάζει στην 
ανάκαμψη 

 
  
 
Δυο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του Tomorrow Rising Fund για την αντιμετώπιση του Covid-
19 τον Απρίλιο του 2020, το Schneider Electric Foundation προχωρά στην προώθηση της 
ανάκαμψης μέσα από τη παιδεία και σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
 
Το Tomorrow Rising Fund συστάθηκε ώστε να παρέχει στήριξη και μακροχρόνια ανοικοδόμηση 
σχετικά με τον Covid-19 σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η Schneider Electric. Το 
Schneider Electric Foundation απέστειλε έκκληση συμμετοχής στα στελέχη και τους εργαζόμενους, 
με την εταιρεία να προσφέρει το ποσό που συλλέχτηκε κατά τον έρανο ενώ επίσης συνεισέφεραν 
ιδιώτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενοι εκτός της εταιρείας. 
 
Αντίδραση, Ανάκαμψη, και Ανθεκτικότητα ως βασικές προτεραιότητες 
 
Το Fund, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Schneider Electric για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της φτώχειας, την προώθηση της 
υγείας και ευμάρειας, τη διάθεση καθαρού νερού και καλής υγιεινής, την παροχή αξιοπρεπής 
εργασίας, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη και την ποιοτική μόρφωση. 
 
Το Tomorrow Rising Fund εστιάζει σε τρεις πυλώνες: 
 
Ανταπόκριση: υποστήριξη ατόμων χαμηλού εισοδήματος με άμεσες βιοποριστικές ανάγκες, που 
ζουν κοντά σε υποδομές της Schneider Electric. 
 
Ανάκαμψη: χρηματοδότηση στον τομέα της παιδείας και προγραμμάτων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
για την ανοικοδόμηση κοινοτήτων που επλήγησαν από την πανδημία, ως κομμάτι της δέσμευσης 
της Εταιρείας, να εκπαιδεύσει 1 εκατομμύριο άτομα σε δυσχερή θέση έως το 2025. 
 
Ανθεκτικότητα: επαφή μεταξύ των εργαζομένων της Schneider Electric με συνεργαζόμενα ταμεία 
συγκέντρωσης χρημάτων μέσα από το φιλόδοξο πρόγραμμα VolunteerIn. 
 
Από την έναρξή της, η καμπάνια έχει κινητοποιήσει εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες της 
εταιρείας σε πάνω από 60 χώρες, στηρίζοντας 65 έργα προς όφελος +800.000 ατόμων. 
 
«Βιώνουμε μια πρωτόγνωρα δύσκολη περίοδο, που επηρεάζει δισεκατομμύρια ανθρώπους, με 
πολλούς νέους και εφήβους ανά τον κόσμο να είναι πολύ κοντά στην εγκατάλειψη των σπουδών και 
της μόρφωσής τους λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης» εξηγεί ο κ. Giles Vermot Desroches, 
Αντιπρόεδρος και General Delegate and Sustainable Development του Schneider Electric 
Foundation. «Πέρα από την αρχική μας ανταπόκριση, το Tomorrow Rising Fund θα παρέχει πλέον 
την απαραίτητη εκπαίδευση για να βοηθήσει τις κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 
πανδημίας». 
 
Τοπική ανταπόκριση σε μια παγκόσμια κρίση 
 
Στο Λίβανο, το Tomorrow Rising Fund και η Beit El Baraka παρείχαν επείγουσα σίτιση και δωρεές 
για τη συνέχιση τεχνικής εκπαίδευσης κατά την πανδημία μέσα από το πρόγραμμα Graines 
d’Esperance και το Institut Européen de Coopération et de Développement. 
 
Στο Μεξικό, μέσα από τη σύμπραξη με το United Way (Fondo Unido Mexico), το Fund υποστηρίζει 
τις τοπικές κοινωνίες και υποδομές περίθαλψης παρέχοντας τροφή, προϊόντα υγιεινής και 
προστατευτικό εξοπλισμό. 



 
Στη Νότια Αφρική, το Embark Foundation μοίρασε γεύματα σε παιδιά και άτομα τρίτης ηλικίας 
διασφαλίζοντας τη σωστή διατροφή τους κατά τη διάρκεια της απομόνωσης. 
 
Στην Ισπανία, το Fundación Ayuda en Acción εργάζεται για την ανακούφιση της παιδικής φτώχειας 
και το Fund βοήθησε πάνω από 2.000 οικογένειες με προσφορά σίτισης και υλικού υπολογιστών για 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την αυστηρή καραντίνα. 
 
Στις ΗΠΑ, η Schneider Electric και οι εργαζόμενοί της δώρισαν πάνω από 230.000 δολάρια προς 
στήριξη των συνεργατών της, Feeding America, Direct Relief και American Red Cross. Οι δωρεές 
αυτές θα συμβάλουν στη χορήγηση 880.000 γευμάτων, βοηθώντας13.000 εργαζομένους στον τομέα 
της υγείας να παραμείνουν ασφαλείς και απέστειλαν δυο κινητές μονάδες για τη συλλογή αίματος για 
όσους έχουν ανάγκη. 
 
Στο Βιετνάμ, το Tomorrow Rising Fund στηρίζει το Energies Sans Frontières για την παροχή 
εκπαίδευσης ηλεκτρολογίας και εργαλείων για νέους χαμηλού εισοδήματος με στόχο την ανάδειξη 
τους ως ηλεκτρολόγοι και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα. 
 
Τέλος, η Ελλάδα, είναι σε διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης για αντίστοιχη σχετική ενέργεια 
σε συνεργασία με γνωστή ΜΚΟ. 
 
Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του Tomorrow Rising Fund σε κάθε χώρα εδώ. 
 
Η σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση ίσων ευκαιριών 
 
Από δω και στο εξής όλα τα έσοδα του Tomorrow Rising Fund θα διατίθενται σε διεθνή έργα 
ενεργειακής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενισχύοντας τις τοπικές 
κοινωνίες. Από το 2019, το Ίδρυμα έχει στηρίξει εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε οι νέοι να 
μπορέσουν να βελτιώσουν την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών στην ενέργεια. Το 
Schneider Electric Foundation με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη 
και κοινωνική κινητικότητα, έχτισε μακροχρόνιες σχέσεις με τοπικές ΜΚΟ και εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς για την στήριξη των νέων ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία και τα 
προσόντα για να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι της Schneider 
Electric έχουν συμπληρώσει 2.100 ώρες εθελοντικής εργασίας, μοιράζοντας τις τεχνολογικές τους 
δεξιότητες και άλλα χρήσιμα προσόντα μέσα από 80 διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
χώρες όπως η Βραζιλία, Γαλλία, Πολωνία, Ινδία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Ρωσία και το Καζακστάν. 
 
Η καμπάνια του Tomorrow Rising Find στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συνεχίσει να αναδεικνύει 
το έργο του Schneider Electric Foundation και των τοπικών συνεργατών του. Πέρα από του 
εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας Δεξιοτήτων (15 Ιουλίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας 
(12 Αυγούστου), διοργανώνονται τακτικά ψηφιακά events με θέμα τα έργα και τα πρόσωπα που 
στηρίζονται από το Ταμείο τα οποία θα προβληθούν μέσω Facebook και Twitter. 
 
Για να στηρίξετε το έργο του Tomorrow Rising σε αυτή τη ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο του Tomorrow Rising.. 
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