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Mieszkańcy  

województwa lubelskiego 

 

 

KOMUNIKAT 

dla osób niepracujących i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy 
 
 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy start” finansowanym ze środków Unii Europejskiej, mającym na celu wsparcie 

i podniesienie kwalifikacji osób niepracujących oraz osób zagrożonych zwolnieniem z województwa lubelskiego. 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które: 
 zamieszkują na terenie województwa lubelskiego oraz są w wieku aktywności zawodowej oraz 

 są niepracujące i w ostatnich 6 miesiącach utraciły pracę (z przyczyn zakładu pracy), lub 

 pracują, ale są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia z pracy (z przyczyn zakładu pracy). 

 

Wsparcie w projekcie (o wartości do 15.000zł, w tym): 
 

Dla każdego uczestnika (70 osób) zapewniamy: 

 indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe – diagnoza preferencji zawodowych, wsparcie na rynku pracy, 

 poradnictwo psychologiczne – wsparcie w bieżących problemach i pomoc w ich rozwiązywaniu, 

 szkolenie zawodowe (stypendium do 1240zł „na rękę”) – podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji/kompetencji 

potwierdzonych certyfikatem, 

 pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu/zmianie pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, 
 

oraz jedna forma wsparcia do wyboru: 

 studia podyplomowe (2-semestralne) o wartości ok. 4000zł – uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, 

sprawne przekwalifikowanie osób z wyższym wykształceniem (dla 10 osób), lub 

 staż zawodowy (3-miesięczny) - stypendium 1033,70zł „na rękę” za każdy miesiąc stażu (dla 60 osób). 

 

Zapewniamy Państwu: 
 zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania (z uwzględnieniem bezpieczeństwa sanitarnego), 

 wykwalifikowaną kadrę doradców i wykładowców oraz wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe, 

 rodzaj szkoleń i staży dopasowany do Państwa umiejętności i potrzeb indywidualnych, 

 zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, przerwę kawową/catering podczas trwania szkoleń,  

 ciekawe materiały szkoleniowe oraz przyjazną i koleżeńską atmosferę podczas zajęć  

 

Informacje, kontakt i zapisy: 
 Paulina Kronkowska, tel. 504 346 366, e-mail: p.kronkowska@biuroprojektu.eu 

 Ewa Rajek, tel. 503 323 700, e-mail: e.rajek@biuroprojektu.eu 

 www.nowystart.biuroprojektu.eu 

 www.facebook.com/Nowy.Start.Lubelskie 

  

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, zgłoś się już dziś! 

 

Zapraszamy!  

Zespół Biura Projektów 


