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W LUBLINIE

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FUNDACJĄ VCC

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. NAŁĘCZOWSKIEJ 30,
REPREZENTOWANĄ PRZEZ RADOSŁAWA PANASA

- PREZESA FUNDACJI VCC

A
ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ

FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 53,
REPREZENTOWANYM PRZEZ WOJCIECHA DECA -PREZESA ZWIĄZKU

Strony oświadczają, że nawiązują współpracę w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w sposób
dostosowany do potrzeb światowego rynku pracy, zgodny z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską
Ramą Kwalifikacji. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego,
w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp
techniczny i technologiczny oraz związany z tym proces powstawania nowych zawodów i grup kompetencji.
Współpraca przyczyniać się będzie do podnoszenia mobilności zawodowej pracowników, poprzez uwzględnienie
w procesie kształcenia zawodowego języków obcych oraz potwierdzanie nabytych kwalifikacji jednolitym
Certyfikatem Kompetencji Zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate).

Fundacja VCC zobowiązuje się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych
przez Związek Stowarzyszeń Forum lubelskich Organizacji Pozarządowych, związanych z kształceniem
zawodowym. Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, uwzględniający merytoryczny aspekt danego
zawodu, w wymiarze teoretycznym i praktycznym, jak również elementy informatyczne, psychologiczne i
językowe - charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

Związek Stowarzyszeń Forum lubelskich Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się do prornoqt I

wspierania działań prowadzonych przez Fundację VCC, uznając słuszność kształcenia ustawicznego w aspekcie
wielowymiarowym, zgodnym z zaleceniami i wytycznymi Unii Europejskiej, stając się tym samym Partnerem
Wspierającym. Deklaruje również honorowanie certyfikatów VCC - jako wiarygodnego, rzetelnego
i obiektywnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych pracowników
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Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników
a także osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu
podnoszenia ich kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy
i nowoczesnych techn~logiach o,raz wydłużenia okresu aktywności zawodowej.t=Z~"C" ~p, R?J&E (~rllńE S
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Ze strony Partnera
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Fundacja VCC
ul. Nałęczowska 30, 20-70J. Lublin
tel.: +48 8J. 45 2J. 595, fax: +48 8J. 45 2J. 596
www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu
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