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Lubelski Oddział Polskiego czerwonego Krzyża zwraca się z serdeczną  prośbą   

o  pomoc w rozpowszechnieniu wśród Państwa klientów informacji o możliwości 

uczestnictwa w Projekcie pn. Przyszłość zależy od Ciebie – postaw na aktywność” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Projekt ten adresowany jest do osób bezrobotnych, które chciałyby szybko podnieść 

swoje kwalifikacje oraz znaleźć dobrze płatną pracę.  

 

Poszukujemy osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego: 

(m.  Lublin, Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Puławy, Lubartów). 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które: 
 

 mają 25 lat lub więcej w chwili przystąpienia do projektu,  

 osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w MUP/PUP, 

dla  których określono wyłącznie III profil pomocy, 

 osoby niezarejestrowane, które mieszczą się w katalogu osób wskazanych 

w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Środków EFS i EFRR na lata 

2014 -2020. 

Do udziału w projekcie zapraszamy również:  
 

 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców 

lub  opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki 

nad  dzieckiem niepełnosprawnym, 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, 

jako  wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanki, 
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 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

z  niepełnosprawnością sprzężoną w tym osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i   całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,  

 osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014 – 2020. 

 

Uczestnicy i Uczestniczki zostaną objęte kompleksowym wsparciem, 

które obejmuje : 

 

1. indywidualną diagnozę społeczno – zawodową UP wraz z opracowaniem ścieżki 

reintegracji dla każdej osoby objętej wsparciem projektu, 
2. wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych 

i  umiejętności społecznych, 
3. wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, 
4.  płatne profesjonalne szkolenia zawodowe (150 godzin) podnoszące kwalifikacje 

zawodowe i praktyczne, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu: „Opiekun 

osoby starszej i niepełnosprawnej” 
5.  płatne 4 miesięczne staże zawodowe, powiązane ze szkoleniem, 
6. indywidualne pośrednictwo pracy, 
7.  

 Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie  zapewniamy: 

 
 zwrot kosztów dojazdu na miejsce zajęć ( z wyjątkiem do miejsca odbywania stażu, 

wyżywienie podczas szkoleń,  

 materiały dydaktyczne i pomocnicze, 

  stypendium szkoleniowe i stażowe, egzamin na zakończenie szkolenia i certyfikat, 

 profesjonalną kadrę trenerów,  

 badania lekarskie i ubezpieczenie Uczestników projekcie, 

  możliwość zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

 

Liczymy na Państwa pomoc w zakresie rozpowszechniania informacji 

o  projekcie wśród Państwa klientów, podopiecznych i społeczności 

lokalnej. W związku z powyższym do pisma dołączamy materiały 

promocyjne realizowanego projektu. 

 

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.  

Z poważaniem 


