VOGUE CAMP - Implementácia spoločného programu „VOGUE CAMP“
Spoločný kreatívny výmenný program „Implementácia programu„ VOGUE CAMP “
„VOGUE CAMP“ - Spoločný program výmeny kreatívnych odborníkov spoluﬁnancovaný z programu
INTERREG VA Slovensko Maďarsko Program spolupráce malých projektov “(ID projektu: FMP-E / 1901/4)
Podstatou projektu s názvom 1/003) je rozširovanie kreatívnych odborných vedomostí, praktických
zručností, odborných skúseností v oblasti kaderníctva a starostlivosti o krásu výmenou skúseností, spoločným
tréningom zameraným na prax s cieľom rozvíjať služby kozmetického priemyslu v pohraničnej oblasti.
Hlavné cieľové skupiny: študenti stredných odborných učilíšť a odborných škôl v cieľovej oblasti
Počas zdieľania poznatkov a vytvárania sietí obaja partneri organizujú školenia.
U slovenského partnera sa v Košiciach organizujú školenia zamerané na prax pre maďarských študentov a
mladých odborníkov.
Na maďarskej strane sa v Miškolci organizuje cezhraničné ďalšie vzdelávanie kozmetického priemyslu pre
slovenských odborníkov a študentov.
Každý výcvikový kurz, ktorého sa zúčastňuje priemerne 15 ľudí, pozostáva z teoretických a praktických
modulov.
Okrem poradenstva týkajúceho sa štýlu, kozmetických trendov, farbenia vlasov, strihov vlasov, stylingu
vlasov, účesov a používania digitálnych technológií, ako je „diagnostika vlasov“, vzdelávací program uvádza
účastníkov k najnovším technológiám dostupným v oblasti starostlivosti o krásu.
Tréning zahŕňa rozvoj komunikácie v kozmetickom priemysle, vďaka technológiám, majstrovským dielam,
jedinečným a novým kozmetickým prístupom / službám prezentovaným na školeniach je projekt inovatívny,
pretože cieľom projektu je predstaviť a osvojiť účastníkom najaktuálnejšie technológie a postupy. veľmi
prispieva k uspokojeniu požiadaviek trhu na vysokej úrovni v pohraničnej oblasti.
V rámci tradičného vzdelávania nie je možné tieto informácie a postupy získať v tejto podobe, pretože
zmeny v očakávaniach trhu a vývoj technológií si vyžadujú extrémne rýchle tempo, ktoré je pri tradičných
školeniach ťažké sledovať.
Projekt preto zaplní medzeru v tejto oblasti: Verejnú udalosť projektu zorganizujú partneri v súvislosti
s Handicraft Cup 2020 v Miškolci v septembri 2020 a záverečné podujatie v novembri 2020 v súvislosti
s Fashion Week 2020 v Košiciach.
Projekt prispieva k dostupnosti cezhraničného vzdelávania, keďže jedným z jeho hlavných cieľov je
nadviazanie priamych kontaktov medzi inštitúciami, školami odbornej prípravy, organizácia výmenného
programu, výmena aktuálnych poznatkov a skúseností a nadviazanie a začatie dlhodobej spolupráce.
Partneri projektu:
Hlavný prijímateľ: BORA 94 Agentúra pre rozvoj krajov Borsod-Abaúj-Zemplén Public Beneﬁt Nonproﬁt Ltd.
(Maďarsko) www.bora94.hu
Prijímateľ 1: Nezisková Organizácia Akadémia VOGUE (Slovensko) www.vogueacademy.sk
Plánované trvanie: február 2020 1. - 31. decembra (11 mesiacov)
Výška podpory z EFRR: 48 255,67 EUR
Celkový rozpočet projektu: 56 771,37 EUR
Projekt je podporovaný Európskou úniou a spoluﬁnancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oﬁciálne postavenie Európskej únie.

