
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

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

„Akcja – Aktywizacja” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 

Nie pracujesz? 

Nie posiadasz kwalifikacji? 

A może chcesz je dostosować do wymagań Rynku Pracy? 

Zostań uczestnikiem projektu „Skorzystaj ze wsparcia”. 

Od czego zacząć? 

Krok nr 1: Wejdź na stronę www.wuplublin.praca.gov.pl 

Krok nr 2: Odszukaj hasło – może Cię zainteresować. 

Krok nr 3: Kliknij w zakładkę Szkolenia w ramach środków EFS. 

Krok nr 4: Skontaktuj się z realizatorem, by uzyskać szczegółowe 
informacje  odnośnie uczestnictwa w projekcie. Reszta zależy już tylko od 
Ciebie. 

Co zyskujesz? 

Inwestujesz w siebie - Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Lublinie - nabywasz nowe kompetencje i potwierdzone 
kwalifikacje zawodowe a umiejętności praktycznie wykorzystujesz w trakcie 
odbywania stażu u pracodawcy, a później w pracy.  

Pamiętaj! Jako uczestnik projektu otrzymujesz stypendium szkoleniowe oraz 
stażowe. Aktualnie ponad 23 tysiące osób, w tym ponad 5 tysięcy osób z 
niepełnosprawnościami zostało objętych wsparciem w ramach realizowanych 
działań przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w obszarze Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020. 

Dołącz do nich i TY! 

Skorzystaj z szerokiego zakresu wsparcia w postaci doradztwa zawodowego i 
szkoleń dopasowanych do Twoich potrzeb. Dzięki nim zwiększysz swoje 
możliwości na rynku pracy - dodaje Małgorzata Sokół , dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.  

http://wuplublin.praca.gov.pl/


To najlepszy czas by właśnie teraz postawić na aktywizację zawodową. Przejmij 
inicjatywę. Teraz Twój ruch! Zostań uczestnikiem projektu. 

Osoby, które potrzebują wsparcia lub szukają dodatkowych informacji 
zapraszamy na konsultacje. Punkt kontaktowy RPO w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy znajduje się przy ulicy Obywatelskiej 4 - dodaje Małgorzata Sokół , 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.  

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

