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Acordurile de colaborare cu angajatorii, factor determinant
pentru realizarea obiectivelor Proiectului FPC
În vederea unei desfăşurări mai coerente şi mai eficiente a activităţilor specifice în
cadrul Proiectului FPC, Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ, în calitate de
reprezentant legal şi de beneficiar, a avut iniţiativa, materializată deja pe deplin încă din
primalună de demarare a proiectului, de a propune Acorduri de colaborare cu angajatorii.
Rostul iniţial a constat în conştientizarea instituţiilor şi companiilor din cele 4 regiuni de a
sprijini eforturile de identificare de potenţiali cursanţi atât în beneficiul acestora, cât şi
pentru beneficiul mediului economic şi social din comunităţile locale.
Au fost avute în vedere şi alte obiective, după cum urmează:
a ) creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii profesionale a persoanelor angajate
pe piaţa muncii din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Muntenia, Sud-Est, printr-o
abordare a învăţării pe tot parcursul vieţii;
b ) dezvoltarea şi furnizarea unor programe inovative, complexe şi flexibile de formare
profesională (re/calificare) în domenii economice aflate în dezvoltare, dar care
înregistrează un deficit de persoane calificate;
c) dezvoltarea resursei umane locale și regionale în vederea creşterii gradului de
competitivitate şi al potenţialului profesional, dar şi să dezvolte parteneriate eficiente
la nivel local, regional, naţional în vederea creşterii gradului de participare la FPC în
regiunile vizate prin proiect;
d ) dezvoltarea resursei umane locale şi regionale de a vedea în formarea continuă o şansă
reala pentru creşterea afacerii, dar şi pentru planurile de carieră individuală ale
angajaţilor.
În cadrul acestor Acorduri de colaborare cu angajatorii au fost stabilite şi câteva din
obligaţiile părţilor:
a) să îndrume persoanele interesate către locurile de înscriere în grupul ţintă;
b) să îndrume angajaţii proprii să participe proactiv în sprijinirea creșterii ratei de participare
la învățarea pe tot parcursul vieții şi la dezvoltarea resursei umane locale și regionale,
î n vederea creşterii gradului de competitivitate şi al potenţialului profesional;
c) să dezvolte parteneriate eficiente la nivel local, regional, naţional în vederea creşterii
gradului de participare la FPC în regiunile vizate prin proiect;
d) să contribuie preponderent la campania de informare/ conştientizare/ mediatizare şi la
informare în vederea atingerii obiectivului proiectului;
e) vor utiliza baze de date de la angajatorii (publici și privați);
f) vor organiza întalniri la sediul angajatorilor, la sediile firmelor care doresc să-şi
certifice angajaţii;
g) să permita partenerului informarea şi conştientizarea angajaţilor proprii;
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h) vor fi utilizate inclusiv întâlniri şi seminarii pentru selectarea şi atragerea grupului
ţintă în proiect;
i) vor organiza prezentări prin care vor mediatiza oportunitatea şi beneficiile participării la
cursuri de FPC şi importanţa dobândirii unei calificări complete în corelare cu cerinţele
actuale existente pe piaţa muncii.
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