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Водещият доставчик на ИКТ решения Huawei обяви на 17 септември, че ще обучи 2000
европейски студенти в периода от 2016 до 2020 г. посредством своята програма за
елитни ИКТ таланти под наслов „Seeds for the Future“. Новината беше обявена по време
на събитието Enterprise 2020 Summit, провело се на 16 и 17 ноември, организирано от
водещата европейската бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност CSR
Europe с подкрепата на ЕК, както и на Huawei, Solvay, Engie и други организации.
Мероприятието изследва по какъв начин бизнесите могат да използват иновациите, за
да постигнат трайни ползи за обществото.

г-жа Чен Лифанг, член на управителния съвет и старши вицепрезидент
HuaweiАнгажиментът, обявен от г-жа Чен Лифанг, член на управителния съвет и
старши вицепрезидент Huawei, е приносът на Huawei към Европейския пакт за
младежта (European Pact for Youth) и подчертава устойчивото посвещаване на
компанията на усъвършенстване на е-уменията на най-обещаващите студенти в Европа.
Тази стъпка отбелязва и разширяването на инициативата на Huawei за водещи умения,
която се развива трайно от нейното начало в Европа през 2011 г.

По програмата Huawei ще работи с университети и други местни организации, за да
осигури обучение по комуникационни технологии, стипендии и стажантска програма за
водещи студенти, както и предложения за натрупване на професионален опит в
работна среда на подбрани студенти.
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На форума еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата
мобилност г-жа Мариан Тисен обяви началото на инициативата Европейски пакт за
младежта, по която тя работи с CSR Europe.

Пактът ще създаде възможности за обучение, което ще помогне за решаването на
проблема с несъответствието между това, което е научено в класната стая, и уменията,
изисквани в съвременната цифрова европейска икономика.

Пактът обединява публичния сектор, търговски камари, бизнеса, образователни
центрове, региони, младежки НПО и изследователски институти, които ще си
сътрудничат в откриването на поне 100 000 нови качествени работни места и стажове
за млади хора чрез създаването на 10 000 партньорства.

“Горди сме да бъдем член на Европейския пакт за младежта. Ще приложим нашия опит
в областта на ИКТ, за да подкрупим образованието и развитието на младите хора и
техните научни изследвания, заяви г-жа Чен – Ние ще помагаме на младите хора да
придобият повече умения. Също така, ще създадем повече работни места и
възможности за следващото поколение. Това е жизненоважно за Европа и за света
като цяло.”

Международната програма за корпоративна социална отговорност на Huawei „Seeds for
the Future“ е крайъгълен камък на усилията на компанията да се изправи пред
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предизвикателството, свързано с недостига на е-умения. Тази програма за елитни ИКТ
таланти избира талантливи студенти, които да заминат да учат в Китай. Участниците
получават поглед върху работата в многонационалната ИКТ компания, опит в
междукултурна среда и езиково обучение.

В момента програмата обхваща 57 държави в света, а в Европа са включени 23 страни
досега и над 500 млади хора са участвали в програмата от пускането й в Европа през
2011 г. През следващите пет години, 2000 европейски студенти ще учат и ще натрупат
опит в централата на Huawei в Китай.

Другите инициативи на Huawei в покрепа на ИКТ образованието в Европа включват
състезанието InnoApps, което насърчава млади европейци да разработват мобилни
приложения и програмата за иновационни изследвания Huawei Innovation Research
Programme (HIRP), посредством която Huawei е установила партньорство със 120
университета, научни и консултантски институти в Европа. През 2014 г. Huawei се
присъедини и към кампанията eSkills for Jobs на ЕК. Изпълнител на проекта „eSkills for
Jobs“ в България е Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).
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