
Lektor: Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie”. 

L.: Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoje życie 
na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

L.: Do wejścia na ścieżkę kariery zawodowej, jak najlepiej powinien 
przygotować nas etap kształcenia. Na brak ofert pracy nie narzeka pani Agata 
Parka, która dzięki Funduszom Europejskim została technikiem usług 
kosmetycznych. Zawód uzyskała w Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
w Lublinie. 

Agata Parka: Usługi w nowoczesnych salonach kosmetycznych to nie tylko 
makijaż i manicure. Dziś kosmetyczka oferuje wiele zabiegów, które dbają o 
nasze zdrowie. Chodzi tu między innymi o pielęgnacje skóry twarzy czyli zabiegi, 

których celem jest niwelowanie nieestetycznie wyglądających zmian np.: 
zamykanie naczynek, usuwanie zmarszczek. W przygotowaniu do tego zawodu 
ważne jest by praktyki do tego zawodu odbywały się na najnowszym sprzęcie, 
który w Kolegium Pracowników Służb Społecznych został sfinansowany z 
unijnych środków. 

L: Dlaczego wybrała Pani akurat tę szkołę? 

A.P.: Zawsze interesowałam się modą i wizażem. Wybór szkoły, w której będę 
mogła zdać egzamin na Technika Usług Kosmetycznych był dla mnie oczywisty. 
Tym bardziej, że na Rynku Pracy jest zapotrzebowanie na takich pracowników. 

L.: Czyli swoją przyszłość wiąże Pani z rodzinnymi stronami? 

A.P.: Oczywiście. Dzięki środkom unijnym nie muszę wyjeżdżać na zachód 
Europy. Pracę znalazłam w Polsce na Lubelszczyźnie. 

L.: Gościmy także marszałka województwa lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego. Panie marszałku, dzięki Funduszom Europejskim szkoły 
zawodowe przeżywają odrodzenie. Skąd taka tendencja? 

Marszałek Jarosław Stawiarski: Na Rynku Pracy brakuje fachowców. A są 
to właśnie absolwenci szkół zawodowych. Dlatego w przyszłym roku, z 
Regionalnego Programu Operacyjnego na Kształcenie zawodowe przeznaczymy 
kwotę 50 milionów złotych. Chcemy ułatwić młodym ludziom przechodzenie z 
etapu nauki do etapu zatrudnienia. 

L.: Na jakie jeszcze środki w 2019 roku mogą liczyć Beneficjenci Regionalnego 
Programu Operacyjnego? 



M.J.S.: W przyszłym roku ogłosimy 12 konkursów na łączną kwotę 263 
milionów złotych. Pięć z nich związanych z kapitałem ludzkim na kwotę 120 
milionów złotych zostanie ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz 
Urząd Marszałkowski. Będziemy efektywnie inwestować w nasz region i 
zapewniam Państwa, że każde euro pochodzące z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego zostanie jak najlepiej wykorzystane. 

L.: Czego dokładnie będą dotyczyć te konkursy? 

M.J.S.: Dzięki tym środkom, w naszym województwie powstaną nowe żłobki i 
kluby dziecięce. Ponadto zostaną uruchomione Programy Profilaktyki 
Zdrowotnej, zrealizowane zostaną także projekty mające na celu włączenie 
społeczne oraz projekty dotyczące aktywizacji zawodowej. Zachęcam Państwa 

do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich. Pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy udzielą Państwu 
szczegółowych informacji o naborach. 

L.: Razem rozwijamy Województwo Lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 

L.: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

