Oddajemy do Paƒstwa ràk „Katalog Instytucji rynku pracy Miasta Lublina“
przygotowany przez Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacj´ Nowy Staw we
wspó∏pracy z Lubelskim OÊrodkiem Samopomocy w ramach projektu
„Merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji dzia∏ajàcych na rzecz lokalnego
rynku pracy w Lublinie“ sfinansowanego ze Êrodków programu Phare 2002,
Rozwój Zasobów Ludzkich - Koordynacja dzia∏aƒ rynku pracy.
Niniejsza publikacja zawiera informacje na temat dzia∏aƒ realizowanych przez
poszczególne instytucje dzia∏ajàce na rzecz rynku pracy. Skorzystaç z niej mogà
zarówno organizacje jak i osoby indywidualne. Zamieszczone dane zosta∏y
przekazane w ustalonym formacie przez instytucje, które zgodzi∏y si´ by informacje o nich znalaz∏y si´ w tym katalogu. Dane przedstawiajà stan z 15 czerwca
2005 roku.
Katalog jest rozprowadzany bezp∏atnie, przede wszystkim wÊród podmiotów
znajdujàcych si´ w Katalogu, jako pomoc dla osób zg∏aszajàcych si´ do nich
w poszukiwaniu informacji o mo˝liwoÊciach uzyskania ró˝norodnych form wsparcia dla osób chcàcych podjàç lub zmieniç prac´. Otrzymajà go wszyscy, którzy
chcà s∏u˝yç pomocà w przekazywaniu informacji osobom poszukujàcym pracy
w Lublinie. Publikacja ma pozwoliç na poszerzenie oferty pomocy w instytucjach
dzia∏ajàcych na rzecz lokalnego rynku pracy.
Katalog jest tak˝e dost´pny na stronie internetowej projektu: www.lubelskieforum.org.
Pragniemy podzi´kowaç wszystkim, którzy przyczynili si´ do wydania tego Katalogu.
Zespó∏ Europejskiego Domu Spotkaƒ - Fundacji Nowy Staw i Lubelskiego OÊrodka Samopomocy.
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Jak korzystaç z Katalogu
Katalog instytucji rynku pracy Miasta Lublina sk∏ada si´ z dwóch uzupe∏niajàcych si´ cz´Êci:
• Zamieszczonego w cz´Êci poczàtkowej katalogu Indeksów,
• Opisu dzia∏aƒ instytucji i organizacji znajdujàcych si´ w cz´Êci drugiej Katalogu.

Indeksy
Dla ∏atwiejszego korzystania z Katalogu ksià˝ka zosta∏a zaopatrzona w dwa typy indeksów. Za pomocà ka˝dego z nich mo˝na odnaleêç
numery poszukiwanych instytucji i organizacji. Znajàc je mo˝na odnaleêç w cz´Êci drugiej Katalogu szczegó∏owe opisy dzia∏aƒ instytucji.
I. Pierwszy indeks - Alfabetyczny spis organizacji i instytucji - pozwala odnaleêç konkretnà instytucj´ jeÊli znana jest jej nazwa.
Korzystajàc z tego indeksu nale˝y znaleêç numer danej organizacji lub instytucji, aby przy jego pomocy odnaleêç w drugiej cz´Êci katalogu opis i charakterystyk´ prowadzonych przez nià dzia∏aƒ.
II. Drugi indeks - Indeks form pomocy - jest pomocny, gdy poszukiwana jest „us∏uga“ a nie konkretna instytucja.
Za pomocà tego indeksu mo˝emy wyszukaç organizacje prowadzàce konkretnà form´ dzia∏alnoÊci. Korzystajàc z listy form pomocy mo˝na wybraç w∏aÊciwà „us∏ug´“.
A informacja o rynku pracy
B doradztwo zawodowe
C poradnictwo psychologiczne
D poradnictwo prawne
E rzecznictwo i ochrona praw
F kursy i szkolenia zawodowe
G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
H poÊrednictwo pracy
I pomoc w za∏atwianiu formalnoÊci
J kluby pracy
K rejestracja i zasi∏ki, inne Êwiadczenia
L pomoc rzeczowa
¸ pomoc finansowa
Nast´pnie korzystajàc z klucza alfabetycznego nale˝y odnaleêç danà „us∏ug´“ na odpowiedniej stronie Indeksu form pomocy.
W indeksie form pomocy znajduje si´ lista instytucji (nazwa i numer) oferujàcych pomoc z tego zakresu. Obszerniejsza charakterystyka
dzia∏aƒ prowadzonych przez poszczególne instytucje znajduje si´ w cz´Êci drugiej Katalogu tj. Opisie dzia∏aƒ instytucji i organizacji.
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Alfabetyczny spis organizacji i instytucji
1. Akademickie Biuro Karier Akademii Medycznej w Lublinie
2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie
3. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni Akademii Rolniczej w Lublinie
4. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
5. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie
6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców Pracy
8. Centrum Wolontariatu
9. CONSULTOR Sp. z o.o.
10. Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw
11. Fundacja Fuga Mundi
12. Fundacja M∏oda Demokracja
13. Fundacja Nasza Szko∏a
14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
15. Izba Gospodarcza Nowej Przedsi´biorczoÊci
16. LECHAA Sp. z o.o.
17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych - Sejmik Wojewódzki
18. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego
19. Lubelska Izba RzemieÊlnicza
20. Lubelski OÊrodek Samopomocy
21. Lubelski Zwiàzek Pracodawców
22. Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
23. Miejski Urzàd Pracy
24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland“
25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie
26. Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci „Zarembiacy“
27. Stowarzyszenie „Zwiàzek Bezrobotnych“
28. Urzàd Miasta Lublin
29. Wojewódzki Urzàd Pracy
30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“
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Indeks form pomocy
A informacja o rynku pracy

18. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego

1. Akademickie Biuro Karier Akademii Medycznej w Lublinie

23. Miejski Urzàd Pracy

2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland“

3. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni Akademii Rolniczej
w Lublinie

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie
29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

4. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej

C poradnictwo psychologiczne

5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie

6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

4. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej

7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców Pracy
8. Centrum Wolontariatu

5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

9. CONSULTOR Sp. z o.o.

6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

10. Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw

7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców Pracy

11. Fundacja Fuga Mundi

8. Centrum Wolontariatu

13. Fundacja Nasza Szko∏a

9. CONSULTOR Sp. z o.o.

14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

13. Fundacja Nasza Szko∏a

16. LECHAA Sp. z o.o.

14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

16. LECHAA Sp. z o.o.

18. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

20. Lubelski OÊrodek Samopomocy

20. Lubelski OÊrodek Samopomocy

23. Miejski Urzàd Pracy

23. Miejski Urzàd Pracy

24. Polska Fundacja OÊrodków
Gospodarczego „OIC Poland“

Wspomagania

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland“

Rozwoju

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie

26. Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci „Zarembiacy“

26. Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci „Zarembiacy“

27. Stowarzyszenie „Zwiàzek Bezrobotnych“

29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

28. Urzàd Miasta Lublin

D poradnictwo prawne

29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“

12. Fundacja M∏oda Demokracja

B doradztwo zawodowe

14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

1. Akademickie Biuro Karier Akademii Medycznej w Lublinie

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie

20. Lubelski OÊrodek Samopomocy

3. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni Akademii Rolniczej
w Lublinie

21. Lubelski Zwiàzek Pracodawców
22. Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

4. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland“

5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie

6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

27. Stowarzyszenie „Zwiàzek Bezrobotnych“

7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców Pracy

29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

9. CONSULTOR Sp. z o.o.

30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“

11. Fundacja Fuga Mundi
13. Fundacja Nasza Szko∏a

E rzecznictwo o ochrona praw

14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

15. Izba Gospodarcza Nowej Przedsi´biorczoÊci

16. LECHAA Sp. z o.o.

19. Lubelska Izba RzemieÊlnicza

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

21. Lubelski Zwiàzek Pracodawców
27. Stowarzyszenie „Zwiàzek Bezrobotnych“
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30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“

1. Akademickie Biuro Karier Akademii Medycznej w Lublinie

F kursy i szkolenia zawodowe

2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie

2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie

3. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni Akademii Rolniczej
w Lublinie

4. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej

4. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej

5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców
Pracy

7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców
Pracy
8. Centrum Wolontariatu

8. Centrum Wolontariatu

9. CONSULTOR Sp. z o.o.

9. CONSULTOR Sp. z o.o.

10. Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw

10. Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw

11. Fundacja Fuga Mundi

11. Fundacja Fuga Mundi

12. Fundacja M∏oda Demokracja

13. Fundacja Nasza Szko∏a

13. Fundacja Nasza Szko∏a

14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

15. Izba Gospodarcza Nowej Przedsi´biorczoÊci

16. LECHAA Sp. z o.o.

16. LECHAA Sp. z o.o.

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

18. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego

18. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego

23. Miejski Urzàd Pracy

19. Lubelska Izba RzemieÊlnicza
20. Lubelski OÊrodek Samopomocy

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland“

21. Lubelski Zwiàzek Pracodawców

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie

23. Miejski Urzàd Pracy

26. Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci „Zarembiacy“

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland“

29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie

I pomoc w za∏atwianiu formalnoÊci

30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“

29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

22. Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“

30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“

G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci
poszukiwania pracy

J kluby pracy

1. Akademickie Biuro Karier Akademii Medycznej w Lublinie

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie

23. Miejski Urzàd Pracy

3. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni Akademii Rolniczej
w Lublinie

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie
29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

4. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej

K rejestracja i zasi∏ki, inne Êwiadczenia

5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

23. Miejski Urzàd Pracy

6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie

7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców Pracy

L pomoc rzeczowa

8. Centrum Wolontariatu

22. Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

10. Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw

27. Stowarzyszenie „Zwiàzek Bezrobotnych“

12. Fundacja M∏oda Demokracja

¸ pomoc finansowa

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

20. Lubelski OÊrodek Samopomocy

18. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland“

22. Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
23. Miejski Urzàd Pracy

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie
29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland“

H poÊrednictwo pracy

25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie
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1. Akademickie Biuro Karier Akademii Medycznej w Lublinie
Szko∏a wy˝sza
20-059 Lublin, Al.Rac∏awickie 1, pokój nr 015 (niski parter)
Tel.: (081) 532 46 26, Fax: (081) 532 27 47
e-mail: biurokarier@am.lublin.pl
adres strony internetowej: www.am.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek-piàtek 9.00-15.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych:
Klienci: studenci i absolwenci Akademii Medycznej w Lublinie

Inne:

Formy pomocy:

Akademickie Biuro Karier nieodp∏atnie Êwiadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze drogi zawodowej.

• Informatorium - Udost´pnianie na miejscu ksià˝ek, czasopism, kaset video, magazynów bran˝owych oraz dodatków
z „Gazety Wyborczej“ i „Rzeczpospolitej“ dotyczàcych rynku
pracy i mo˝liwoÊci pokierowania swojà karierà.

O instytucji:

A informacja o rynku pracy
B doradztwo zawodowe
G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
H poÊrednictwo pracy tak˝e praktyki i informacja o stypendiach
krajowych i zagranicznych

2. Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie
LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - Career Service
Szko∏a wy˝sza
20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 42, Dom Studenta nr 1, pok. 2
Tel.: (081) 538 10 11 Fax: (081) 538 10 11
e-mail: biurokarier@pollub.pl
adres strony internetowej: www.biurokarier.pollub.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 12.00-15.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: studenci i absolwenci Politechniki Lubelskiej

• od 03 stycznia 2005 do 03 lipca 2006 projekt pt. „Wiedza za
doÊwiadczenie sta˝e absolwentów Politechniki Lubelskiej
w przedsi´biorstwach innowacyjnych regionu“ finansowany ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Bud˝etu
Paƒstwa. Celem projektu jest podniesienie potencja∏u gospodarczego w zakresie innowacji w regionie w ramach RSI woj.
lubelskiego poprzez wzmocnienie wspó∏pracy miedzy Politechnikà a przedsi´biorstwami innowacyjnymi, co prowadzi do
podniesienia konkurencyjnoÊci firm. Wspó∏praca realizowana
b´dzie przez organizacj´ 40 miejsc sta˝owych dla absolwentów Politechniki Lubelskiej s∏u˝àcych transferowi wiedzy i innowacji pomi´dzy sektorem badawczo-rozwojowym (Politechnika Lubelska) a przedsi´biorstwami dla obopólnych korzyÊci.
M∏odzi ludzie zdob´dà cenne doÊwiadczenie zawodowe, praktyczne umiej´tnoÊci konieczne do wykonywania okreÊlonej
pracy, ∏atwiej zaaklimatyzujà si´ na rynku pracy. Przedsi´biorstwo pozyska zdolnego sta˝yst´ pracujàcego nad konkretnymi
problemami, ch´tnego do pracy i dalszego rozwoju.

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
• gromadzenie i udost´pnianie ofert pracy oraz informacji
o pracodawcach i sytuacji na rynku pracy
• Informatorium dotyczàce dzia∏alnoÊci firm
• Spotkania pracodawców ze studentami
B doradztwo zawodowe
C poradnictwo psychologiczne
F kursy i szkolenia zawodowe
• Informacje o mo˝liwoÊciach edukacji
G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
H poÊrednictwo pracy
• bie˝àcy katalog ofert pracy
• bank danych studentów i absolwentów

• Od 3 stycznia 2005 r. do 31.12.2006 projekt pt.: „Osobista
strategia kariery - doradztwo zawodowe dla studentów Politechniki Lubelskiej“ obejmujàcy us∏ugi doradcze dla studentów Politechniki Lubelskiej, wspierajàce identyfikacj´ oczekiwaƒ, celów zawodowych, poznanie mocnych i s∏abych stron,
a w konsekwencji podj´cie decyzji dotyczàcej kariery zawodowej. W projekcie przewidziane sà mi´dzy innymi porady indywidualne, warsztaty doskonalàce po˝àdane na rynku pracy
umiej´tnoÊci, treningi grupowe. B´dzie tak˝e mo˝liwoÊç wykonania testów psychologicznych badajàcych predyspozycje
zawodowe. Celem projektu jest zwi´kszenie mobilnoÊci zawodowej i zdolnoÊci w zakresie dostosowywania umiej´tnoÊci
i kwalifikacji zawodowych studentów PL do wymogów regionalnego rynku pracy oraz wzrost ich aktywnoÊci zawodowej
ju˝ podczas studiów.

O instytucji:
Biuro Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej nieodp∏atnie
Êwiadczy pomoc studentom i absolwentom uczelni przy wyborze
drogi zawodowej.

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:
Biuro Karier Studenckich PL realizuje nast´pujàce projekty:
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3. Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni
Akademii Rolniczej w Lublinie
Szko∏a wy˝sza
20-950, ul. Akademicka 15 (II) p.209
Tel.: (081) 445 66 05, Fax: (081) 445 67 19
e-mail: karierapromocja@ar.lublin.pl
adres strony internetowej: http://www.ar.lublin.pl/,
www.ar.lublin.pl/miedzywydzialowe/biuro_karier.html
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek godz. 8.00-15.30
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: studenci i absolwenci Akademii Rolniczej w Lublinie

O instytucji:
Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni zosta∏o powo∏ane
przez Senat AR w Lublinie 31 stycznia 2003 roku i organizacyjnie
podlega prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki. Biuro dzia∏a
w trzech obszarach:
1. Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejÊciu
na rynek pracy poprzez np. doradztwo zawodowe.
2. Nawiàzywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
np. Poprzez organizowanie targów pracy

Formy pomocy:

3. Wspó∏praca z innymi Biurami Karier w Polsce

A informacja o rynku pracy

Z pomocy oferowanej w placówce miesi´cznie korzysta oko∏o
100 - 200 osób.

B doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

H krajowe poÊrednictwo pracy
• Coroczne targi pracy skierowane g∏ównie do studentów
i absolwentów AR w Lublinie.

W ramach umowy podpisanej przez Rektora AR w Lublinie i Prezesa ARiMR realizowany jest program 3 miesi´cznych sta˝y
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 34 studentów 4 i 5 roku.

4. Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej
UMCS Careers Service
Szko∏a wy˝sza
20-045 Lublin, Czwartaków 15
Tel.: (0-81) 533 70 82, 533 70 83 Fax: (0-81) 533 70 83
e-mail: kariera@umcs.lublin.pl
adres strony internetowej: www.kariera.umcs.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek-piàtek 9:00-15:00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: studenci i absolwenci UMCS, pracodawcy

• prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów
poszukujàcych pracy ALMA DATA
• nawiàzywanie kontaktów z pracodawcami, poÊredniczenie
mi´dzy Uczelnià a przedsi´biorcami
• organizacja i opieka merytoryczna nad praktykami
zawodowymi studentów UMCS
• us∏ugi dla pracodawców:

Formy pomocy:

• selekcja i rekrutacja pracowników wed∏ug zapotrzebowaƒ
zg∏oszonych przez pracodawców

A informacja o rynku pracy

• organizacja spotkaƒ pracodawców ze studentami

• organizacja targów pracy i spotkaƒ z rynkiem pracy pod
has∏em „Âcie˝ki Kariery“

Inne

• gromadzenie i udost´pnianie informacji na temat rynku
pracy

• publikacja i dystrybucja materia∏ów informacyjno-szkoleniowych

B doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

• prowadzenie serwisu internetowego
(www.kariera.umcs.lublin.pl)

C poradnictwo psychologiczne
F kursy i szkolenia zawodowe

• promocja wszelkich form aktywnoÊci zawodowej

G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy

• us∏ugi dla pracodawców:

• warsztaty umiej´tnoÊci mi´kkich oraz efektywnego
poruszania si´ po rynku pracy

• promocja firm na Uczelni
• Êwiadczenie us∏ug szkoleniowych

H poÊrednictwo pracy

• pozyskiwanie Êrodków i realizacja projektów z zakresu
rozwoju zasobów ludzkich mi´dzy innymi w ramach EFS

• gromadzenie i udost´pnianie ofert pracy, praktyk,
wolontariatu
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O instytucji:

nansowanych zostanie 26 sta˝y absolwentów UMCS w przedsi´biorstwach woj. lubelskiego. Szczegó∏owe informacje na
temat projektu znajdujà si´ na stronie internetowej Biura Karier UMCS www.kariera.umcs.lublin.pl.

Od wrzeÊnia 2004 Biuro Karier UMCS funkcjonuje jako agencja
poÊrednictwa pracy na terenie RP oraz agencja doradztwa personalnego, wpisane do rejestru agencji zatrudnienia MGiP

2. grudzieƒ 2004 - grudzieƒ 2006, „Akademia Rozwoju Zawodowego“ w ramach ZPORR 2.1. - Rozwój umiej´tnoÊci powiàzany z potrzebami regionalnego rynku pracy. W ramach projektu 100 beneficjentów, studentów IV i V roku UMCS,
uczestniczyç b´dzie w kompleksowym programie doradztwa
zawodowego, którego rezultatem b´dzie stworzenie profesjonalnego Portfolio Zawodowego i Wizytówek On-Line ka˝dego beneficjenta, dost´pnych dla Êrodowiska gospodarczego Lubelszczyzny.

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:
Aktualnie Biuro Karier UMCS jest w trakcie realizacji dwóch
projektów:
1. styczeƒ 2005 - marzec 2006: „Sta˝e absolwentów UMCS
w przedsi´biorstwach regionu lubelskiego“ w ramach ZPORR
2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Sfi-

5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie
Careers & Appointment Service Catholic University of Lublin
Szko∏a wy˝sza
20-950 Lublin, Al. Rac∏awickie 14; Stary Gmach KUL, pok. 131
Tel.: (081) 445 43 71, 445 41 31, 445 41 32
Fax: (081) 445 43 71
e-mail: kariera@kul.lublin.pl
adres strony internetowej: www.kul.lublin.pl/kariera
Godziny pracy: poniedzia∏ek - czwartek 10.00-15.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: g∏ownie studenci i absolwenci KUL, ale równie˝ studenci
i absolwenci innych uczelni (g∏ównie poÊrednictwo pracy) z wy∏àczeniem niektórych form pomocy (np. warsztatów szkoleniowych).

• wskazanie zdolnoÊci i cech osobowoÊci, b´dàcych atutem
konkretnej osoby
• wskazanie mo˝liwoÊci rozwoju umiej´tnoÊci
F edukacja zawodowa
• kursy:
1. Zarzàdzanie projektami Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego
2. Kursy komputerowe
3. Mened˝er personalny
G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
• warsztaty:

Formy pomocy:

1. Aktywne metody poszukiwania pracy

A informacja o rynku pracy

2. AsertywnoÊç w kontakcie z pracodawcà

• udost´pnianie informacji o rynku pracy

3. Assessment centers

• Kawiarenki Zawodowe - spotkania z przedstawicielami
ró˝nych zawodów, bran˝ i firm

4. Autoprezentacja

• Spotkania z lokalnym rynkiem pracy - prezentacje firm pod
kàtem sposobów rekrutacji, planów rekrutacyjnych, wymagaƒ stawianych kandydatom do pracy

6. Jak czytaç i odpowiadaç na og∏oszenie o prac´?

5. CV i list motywacyjny
7. Jak odnaleêç si´ na rynku pracy?
H poÊrednictwo pracy

B doradztwo zawodowe

• praca sta∏a i czasowa

• wskazywanie mo˝liwoÊci pracy po danym kierunku studiów i z konkretnymi kwalifikacjami

• praktyki zawodowe i wolontariat

• doradztwo w zakresie uzupe∏nienia kwalifikacji tak, aby
byç bardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy

Inne:

• wskazanie mo˝liwoÊci zdobywania doÊwiadczenia
zawodowego poprzez udzia∏ w praktykach

• Warsztaty dla studentów prowadzone przez przedstawicieli
firm - np. Warsztaty Umiej´tnoÊci Grupy ˚ywiec

C poradnictwo psychologiczne

• Konkurs Najlepsi u Najlepszych - jest skierowany do studentów
III-V roku i absolwentów do 26 roku ˝ycia wszystkich lubelskich
uczelni oraz firm i instytucji Lubelszczyzny. Poprzez udzia∏
w konkursie pracodawcy naszego regionu majà szans´ poznania najlepszych studentów lubelskich uczelni i wy∏onienia
prawdziwych talentów spoÊród m∏odych ludzi, którzy w przysz∏oÊci mogà staç si´ cennymi i efektywnymi pracownikami.

• okreÊlanie predyspozycji zawodowych
- badanie psychologiczne
• zdolnoÊci i cech osobowoÊci przydatnych w pracy
• okreÊlanie predyspozycji zawodowych
• pomoc w okreÊlaniu odpowiedniego charakteru pracy
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6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
Sektor pozarzàdowy
20-950 Lublin, Al.Unii Lubelskiej 15
Tel.: (081) 532 20 12 w.321, Fax: (081) 532 20 12 w.321
e-mail: bab-lublin@caritas.pl,
adres strony internetowej: www.lublin.caritas.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 8.00-16.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: osoby poszukujàce pracy

Dzia∏ania projektu obejmujà:
I. aktywizacj´ spo∏eczno-zawodowà osób d∏ugotrwale
bezrobotnych (pozostajàcych bez pracy pow.12 m-cy),
w tym:
• poradnictwo psychologiczne - grupa wzajemnego
wsparcia, porady indywidualne
• poradnictwo zawodowe
• poradnictwo prawne

Formy pomocy:

• doradztwo ekonomiczne

A informacja o lokalnym rynku pracy

• szkolenia zawodowe

B doradztwo zawodowe
• aktywizacja spo∏eczna i zawodowa osób bezrobotnych
prowadzona metodà indywidualnego towarzyszenia

II. Wzrost potencja∏u merytorycznego pracowników Biura Aktywizacji Bezrobotnych oraz profesjonalizacja us∏ug w zakresie
Êwiadczenia pomocy osobom d∏ugotrwale bezrobotnym
• wsparcie psychologiczne z zakresu przeciwdzia∏ania wypaleniu zawodowemu dla pracowników i wolontariuszy Biura
bezpoÊrednio zaanga˝owanych w prac´ z osobà bezrobotnà

• pomoc w poszukiwaniu pracy
C poradnictwo psychologiczne
D poradnictwo prawne
• z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego

• udzia∏ w „Treningu zarzàdzania stresem“ w celu przeciwdzia∏ania wypaleniu zawodowemu

F kursy i szkolenia zawodowe
• pomoc w podwy˝szaniu kwalifikacji zawodowych

• opracowanie i wydanie „Vademecum metodologii pracy
z osobami bezrobotnymi zagro˝onymi wykluczeniem spo∏ecznym“ (w sk∏ad zespo∏u merytorycznego odpowiedzialnego za opracowanie publikacji wchodzà pracownicy i wolonatriusze Biura Aktywizacji Bezrobotnych, konsultanci
Miejskiego Urz´du Pracy oraz Miejskiego OÊrodka Pomocy
Rodzinie w Lublinie, osoba bezrobotna)

G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
• np. nauka metod aktywnego poszukiwania pracy

Inne:
• poradnictwo ekonomiczne

• organizacja seminarium dla pracowników Biur Aktywizacji
Bezrobotnych funkcjonujàcych przy Caritas w Polsce, przedstawicieli Caritas z krajów zachodnich oraz przedstawicieli
Miejskiego Urz´du Pracy, Miejskiego OÊrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w celu wymiany dobrych praktyk.

• udost´pnienie do bezp∏atnego korzystania urzàdzeƒ
biurowych - telefonu, faxu, xero, komputera z dost´pem
do Internetu, skanera oraz prasy z ofertami pracy.

O instytucji:

• Partner w projekcie Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
SPO RZL Priorytet 1,Dzia∏anie 1.1 schemat b - rozwój instytucji rynku pracy. Tytu∏ projektu: „Upowszechnienie rozwiàzaƒ organizacyjnych i programowych pomocy osobom bezrobotnym-Wspó∏praca dla pracy“. Celem projektu jest dostosowanie oferty us∏ugowej instytucji dialogu spo∏ecznego
do rosnàcych potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych. Projekt ma na celu zwi´kszenie oferty
instrumentów aktywizacji zawodowej przez projektowanie
i wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ organizacyjnych, instrumentów i programów rynku pracy. Biuro Aktywizacji Bezrobotnych lubelskiej Caritas ma s∏u˝yç za placówk´ modelowà
dla nowo powstajàcych 4 Biur Aktywizacji Bezrobotnych:
w Warszawie, Gliwicach, Legnicy, Zielonej Górze.

G∏ównym celem dzia∏alnoÊci Biura Aktywizacji Bezrobotnych jest
aktywizacja spo∏eczna i zawodowa osób bezrobotnych prowadzona metodà towarzyszenia. Towarzyszenie opiera si´ na indywidualnym podejÊciu do sytuacji bezrobotnego, w czasie, jakiego dana osoba potrzebuje, aby na nowo odzyskaç wiar´ w siebie, nawiàzywaç relacje z innymi i w∏àczyç si´ aktywnie w ˝ycie
spo∏eczne i zawodowe poprzez podj´cie zatrudnienia. Dzia∏ania
podejmowane sà w oparciu o zasad´ dobrowolnoÊci, bezp∏atnoÊci i poufnoÊci.

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:
• paêdziernik 2004 - lipiec 2005 „Aktywne i kompleksowe formy przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu wÊród osób
d∏ugotrwale bezrobotnych“ - Program wspó∏finansowany ze
Êrodków programu Unii Europejskiej Phare 2002, realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
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7. Centrum Edukacji i Pracy M∏odzie˝y Ochotniczych Hufców Pracy
Youth Labor and Education Centre OHP
Instytucja paƒstwowa
20-010 Lublin, ul.Graniczna 13/3
Tel.: (081) 532 62 56, Fax: (081) 532 62 56
e-mail: ceip_lublin@op.pl
adres strony internetowej: www.ohp.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 7.45-15.45
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: m∏odzie˝

• prowadzà agencje zatrudnienia bez koniecznoÊci uzyskania
wpisu do rejestru zatrudnienia
• refundujà koszty poniesione przez pracodawc´ na wynagrodzenia i sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne m∏odocianych
pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o prac´
w celu przygotowania zawodowego w ramach szkoleƒ ogólnych w rozumieniu przepisów o dopuszczalnoÊci pomocy publicznej dla przedsi´biorców.

Formy pomocy:

Od kilku lat OHP wdra˝ajà w swoich jednostkach organizacyjnych kilka wiodàcych przedsi´wzi´ç programowych majàcych na
celu przede wszystkim przeciwdzia∏anie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia spo∏ecznego w Êrodowisku m∏odzie˝y,
a w szczególnoÊci:
a. Agenda OHP - pakiet wiodàcych przedsi´wzi´ç programowych OHP przeciwko zjawiskom marginalizacji i wykluczenia
spo∏ecznego w Êrodowisku m∏odzie˝y na lata 2002-2005

A informacja o rynku pracy
B doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne dla Szkó∏
Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych oraz zainteresowanej
m∏odzie˝y w ramach Mobilnych Centrów Informacji
Zawodowej
C poradnictwo psychologiczne
F edukacja zawodowa

b. Agrostart - zbiór przedsi´wzi´ç na rzecz aktywizacji zawodowej i promocji przedsi´biorczoÊci w Êrodowisku m∏odzie˝y
wiejskiej

G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci
H poÊrednictwo pracy
• Praca okresowa, dorywcza, sta∏a w kraju i zagranicà dla
m∏odzie˝y

c. Eurostart - program na rzec europejskiej edukacji i wychowanie m∏odzie˝y
d. Bezpieczny Szlak - przedsi´wzi´cia dla promocji bezpiecznego
i zdrowego stylu ˝ycia m∏odzie˝y

Inne

e. Szansa 13-18 - Edukacja-Praca-Wychowanie - Projekt skierowany do m∏odzie˝y w wieku 13-18 lat zagro˝onej marginalizacjà i wykluczeniem spo∏ecznym

• organizowanie obozów szkoleniowo-sportowych i szkoleniowo-wypoczynkowych w ramach M∏odzie˝owego Biura Pracy.
• praca sezonowa - tworzenie letnich Hufców Pracy
dla m∏odzie˝y

f. Szansa 18-24 Edukacja - Praca-Wychowanie. Jego g∏ównà
ideà jest korelacja kszta∏cenia zawodowego m∏odzie˝y w wieku 18-24 lata z potrzebami rynku pracy.

• wymiany m∏odzie˝y
• ró˝norodne formy podnoszenia kwalifikacji osób pracujàcych
z m∏odzie˝à, a w szczególnoÊci tych realizujàcych projekty
w ramach Programu „M¸ODZIE˚“

Dzia∏aniami skierowanymi do m∏odzie˝y bezrobotnej zajmujà si´
wyspecjalizowane jednostki - Centra Edukacji i Pracy w:
Lublinie ul. Graniczna 13/3, tel. 081 532 62 56
Bia∏ej Podlaskiej ul. Orzechowa 60, tel. 083 343 61 70
Che∏mie ul. Lwowska 51, tel. 081 565 56 46
ZamoÊciu ul. Bazyliaƒska 3, tel. 084 638 57 85.
Centra Edukacji i Pracy sà ukierunkowane na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie: poÊrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, krótkoterminowego zatrudnienia m∏odzie˝y w okresie ferii i wakacji, poszukiwania i gromadzenia ofert pracy, informowania m∏odzie˝y o mo˝liwoÊciach uzupe∏nienia wykszta∏cenia
i podwy˝szenia kwalifikacji zawodowych.
Centra swoje cele realizujà poprzez M∏odzie˝owe Biura Pracy,
Kluby Pracy i Mobilne Centra Informacji Zawodowej. Na terenie
Polski znajduje si´ 49 tego typu instytucji.
Z dzia∏alnoÊci doradczej Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie skorzysta∏o: 257 miesi´cznie i 770 w kwartale.
Z refundacji kosztów zatrudnienia m∏odocianych na nauk´ zawodu i przyuczenie do zawodu skorzysta∏o 1300 osób w miesiàcu
i kwartale (refundacja trwa od 3 miesi´cy do 3 lat). Z poÊrednictwa pracy skorzysta∏o 181 osób miesiàcu i 543 w kwartale.
W programach i szkoleniach uczestniczy∏o 42 osoby w miesiàcu
i 125 w kwartale.

• refundacja kosztów poniesionych przez pracodawców na
zatrudnienie osób m∏odocianych na nauk´ zawodu oraz
przyuczenie zawodowe w formie szkolnej i pozaszkolnej

O instytucji:
Ochotnicze Hufce Pracy wykonujà zadania paƒstwa w zakresie
zatrudnienia oraz przeciwdzia∏ania marginalizacji i wykluczeniu
spo∏ecznemu m∏odzie˝y, a tak˝e zadania w zakresie jej kszta∏cenia i wychowania.

OHP organizujà zatrudnianie:
• m∏odzie˝y w wieku powy˝ej 15 lat, która nie ukoƒczy∏a
szko∏y podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje
nauki po ukoƒczeniu tych szkó∏
• bezrobotnych do 25 roku ˝ycia
• uczniów i studentów
• prowadzà poradnictwo zawodowe dla m∏odzie˝y oraz
mobilne centra informacji zawodowej
• inicjujà mi´dzynarodowà wspó∏prac´ i wymian´ m∏odzie˝y
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1. Komunikacja spo∏eczna.
2. Prowadzenie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Przygotowanie do wejÊcia na rynek pracy.
4. Podstawy wiedzy z zakresu Unii Europejskiej.
5. Obs∏uga i praktyczne zastosowanie komputera.
6. Modu∏ zawodowy.
„Zaplanuj swojà karier´ zawodowà“ program ma na celu rozwiàzywanie z∏o˝onych problemów m∏odzie˝y wiejskiej po przez kszta∏cenia ogólnego, kszta∏towania mobilnych i pozytywnych postaw
m∏odzie˝y wiejskiej, przygotowania do zawodów potrzebnych na
lokalnych rynkach pracy oraz wspierania przedsi´biorczoÊci. Realizacja: Marzec 2005 r. Program obejmuje:

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:
„Szansa 13-18“ program ma na celu rozwój systemu wsparcia Êrodowiskowego dla osób i grup m∏odzie˝y szczególnie zagro˝onej
spo∏ecznà marginalizacjà i doprowadzenie do ˝yciowego uaktywnienia i lepszej integracji ze Êrodowiskiem spo∏ecznym, zawodowym i rówieÊniczym. Program realizowany jest w szeÊciu modu∏ach tematycznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przeciwdzia∏anie niedostosowaniu spo∏ecznemu.
Wsparcie socjalne.
Edukacja.
Przygotowanie do pracy.
Kszta∏cenie ogólne i zawodowe.
Wsparcie psychologiczne.

1. Zaj´cia z zakresu za∏o˝enia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.
2. Zaj´cia z przedsi´biorczoÊci.

„Szansa 18-24“ program ma na celu zwi´kszenie szans na zatrudnienie bezrobotnej m∏odzie˝y w wieku 18-24 lata poprzez obj´cie
kompleksowym szkoleniem zawodowym skorelowanym z potrzebami rynku pracy. Program realizowany jest w szeÊciu modu∏ach:

3. Doradztwo zawodowe.
4. Informacje na temat lokalnego rynku pracy.

8. Centrum Wolontariatu
Sektor pozarzàdowy
20-113 Lublin, ul. Jeziucka 4/5
tel.: (081) 534 26 52, Fax: (081) 532 45 45
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl
adres strony internetowej: www.wolontariat.org.pl/lublin
Godziny pracy: poniedzia∏ek-piàtek 10.00-17.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
(biuro znajduje si´ na I pi´trze)
Klienci: bezrobotni, wolontariusze, organizacje i instytucje partnerskie, osoby prywatne w trudnej sytuacji

Inne:
• koordynacja pracy wolontariuszy
• poradnictwo dla organizacji i instytucji zatrudniajàcych
wolontariuszy
• wspieranie uchodêców i cudzoziemców ze statusem pobytu
tolerowanego w procesie integracji spo∏ecznej

O instytucji:
Centra Wolontariatu pe∏nià rol´ Biur PoÊrednictwa Pracy dla Wolontariuszy - z jednej strony Êwiadczà us∏ugi w zakresie szukania
miejsc pracy dla wolontariuszy, a z drugiej pozyskujà ochotników
do prac na rzecz instytucji i osób indywidualnych, które chcà
z ich pomocy skorzystaç.

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy - oferty wolontariatu
C poradnictwo psychologiczne - grupa wsparcia
dla wolontariuszy
F edukacja zawodowa i szkolenia

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania
pracy wolontarystycznej

• anga˝owanie wolontariuszy do pracy w placówkach
pomocowych i w ramach w∏asnych programów;

H poÊrednictwo pracy dla wolontariuszy

• szkolenia dla wolontariuszy
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9. CONSULTOR Sp. z o.o.
Sektor prywatny
Organizacji ds. Badaƒ Nuklearnych CERN. CONSULTOR zawar∏o
ponadto szereg umów na rekrutacj´ polskiego personelu medycznego i paramedycznego z instytucjami z Wielkiej Brytanii
i innych Paƒstw Unii Europejskiej.
Od 1997 CONSULTOR prowadzi aktywnà dzia∏alnoÊç edukacyjnà.
W latach 1997-2004 z us∏ug szkoleniowych i doradczych organizowanych na zlecenie PUP i WUP w ramach programów:
Lubelska WieÊ 2000, Lubelszczyzna 2001, Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich skorzysta∏o 9 tysi´cy osób bezrobotnych.
CONSULTOR uczestniczy∏ równie˝ w realizacji programu PHARE
2000 na terenie województwa lubelskiego, w którym jako podwykonawca firmy IMC Consulting realizowa∏ szkolenia
zawodowe dla uczestników programu.
Od lipca 2004 r. zrealizowano 24 projekty szkoleniowe oraz
4 doradcze w ramach dzia∏ania 1.2 i 1.3 SPO RZL finansowane
przez Europejski Fundusz Spo∏eczny.
Efektem prowadzonej dzia∏alnoÊci doradczo-szkoleniowej jest
przekwalifikowanie osób pozostajàcych bez pracy lub
zagro˝onych jej utratà, nauka umiej´tnoÊci poszukiwania pracy,
podniesienie kompetencji interpersonalnych oraz znalezienie
zatrudnienia.

20-325 Lublin, ul. Droga M´czeników Majdanka 74
Tel.: (081) 745 41 91, 744 54 72, 744 54 73, 744 54 97,
745 44 06, 744 54 98
Fax: (081) 745 41 92, 744 54 83, 744 54 73, 744 54 97
e-mail: info@consultor.pl
adres strony internetowej: www.consultor.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 8:00-16:00.
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: poszukujàcy pracy, osoby chcàce podnieÊç kwalifikacje

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
B doradztwo zawodowe
C poradnictwo psychologiczne
F kursy i szkolenia zawodowe
H poÊrednictwo pracy - krajowe i zagraniczne

O instytucji:
Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

O instytucji: Biuro Doradztwa Personalnego CONSULTOR jest
instytucjà doradczo-szkoleniowà o ogólnopolskim zasi´gu
dzia∏ajàcà od 1988 roku. CONSULTOR od wielu lat specjalizuje
si´ w poÊrednictwie pracy, doradztwie personalnym, pracy tymczasowej, doradztwie zawodowym, organizacji szkoleƒ.
Prowadzona przez CONSULTOR Agencja PoÊrednictwa Pracy nie
pobiera od osób, dla których poszukuje zatrudnienia ˝adnych
op∏at. W ramach wykonywanego poÊrednictwa pracy stworzono
nowoczesny system informacji zawodowej opierajàcy si´ na
wspó∏pracy z kilkuset zak∏adami pracy, które informujà o swoich
bie˝àcych i planowanych potrzebach kadrowych. Pozosta∏a kluczowa dzia∏alnoÊç prowadzona jest w celu wzmocnienia
skutecznoÊci poÊrednictwa pracy oraz aktywnoÊci zawodowej
obywateli polskich na krajowym i mi´dzynarodowym rynku pracy
w szczególnoÊci krajach Unii Europejskiej. Od kilku lat prowadzona jest dzia∏alnoÊç poza granicami Polski. Do kluczowych
osiàgni´ç w tej dziedzinie nale˝à: rekrutacja personelu medycznego i paramedycznego do pi´tnastu szpitali MSD realizowana
na podstawie umowy zawartej w 2003 roku z Ministerstwem
Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz projekt rekrutacji personelu
administracyjnego i technicznego do Mi´dzynarodowej

• Projekt „Wsparcie Doradztwa rolniczego“ - PHARE 2002
na terenie województwa lubelskiego w konsorcjum ze
Stiftung Grone Schule - program skierowany do 1200 osób
• Dzia∏anie 1.4. w ramach SPO RZL- woj.podkarpackie
• projekt - „e-Spo∏eczeƒstwo“ dla 200 osób w województwie
warmiƒsko-mazurskim w ramach Dzia∏ania 2.1 ZPORR
• projekt „Kobieta Aktywna“ na Lubelszczyênie w ramach
Dzia∏ania 2.3 ZPORR -wsparciem zostanie obj´tych 200
kobiet
• projekt „Nowa praca - Nowe ˚ycie“ w woj.lubelskimw
ramach Dzia∏ania 2.4. ZPORR
• projekt „Aktywnie na starcie“ w ramach Dzia∏ania
1.2 SPO RZL
• projekt „Nowy Plon“ w woj.lubleskim w ramach Dzia∏ania
2.3 ZPORR
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10. Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw
European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation
Sektor pozarzàdowy
20-078 Lublin, ul.3-go Maja 18/3A
Tel.: (081) 534 61 91 Fax: (081) 534 61 92
e-mail: eds@eds-fundacja.pl,
adres strony internetowej: www.eds-fundacja.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 9.00-18.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: m∏odzie˝, mieszkaƒcy regionu

na drodze ku demokracji spo∏ecznej i gospodarce rynkowej. Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw dzia∏a w oparciu o nast´pujàce dzia∏y programowe: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej; Centrum Mediów Obywatelskich; Europejskie Centrum
Wspó∏pracy M∏odzie˝y; Centrum Wspó∏pracy Polska - Wschód; Instytut Spo∏eczny; Eurodesk - Regionalny Punkt Informacji Europejskiej dla M∏odzie˝y; od 01.05.2005 Europe Direct.

Formy pomocy:

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

A informacja o rynku pracy

• paêdziernik 2004 - wrzesieƒ 2005 - Projekt „Merytoryczne
i organizacyjne wsparcie instytucji dzia∏ajàcych na rzecz lokalnego rynku pracy w Lublinie“, Phare 2002. Jego celem jest
wzmocnienie instytucji rynku pracy poprzez pog∏´bienie
wspó∏pracy oraz wymian´ informacji. Ma to sprzyjaç zwi´kszeniu poziomu koordynacji dzia∏aƒ podmiotów z ró˝nych
sektorów spo∏ecznych, które dzia∏ajà na rzecz bezrobotnych.
Na projekt sk∏adajà si´ 3 g∏ówne modu∏y: (1) badania ankietowe rynku pracy s∏u˝àce efektywnemu wprowadzaniu zmian
w dzia∏ajàcych na rzecz rynku pracy instytucjach w oparciu
o profesjonalne analizy; (2) tworzenie lokalnej Sieci Wspó∏pracy Partnerskiej by zespoliç dzia∏ania istniejàcego wachlarza lokalnych instytucji; (3) cykl szkoleniowy podnoszàcy kwalifikacje osób zaanga˝owanych w rozwiàzywanie problemów lokalnego rynku pracy. Szkolenia dotyczà m.in.

• punkt informacyjny Eurodesk Lublin - sta∏e dzia∏ania informacyjne na rzecz osób zainteresowanych sta˝ami, wolontariatem, podnoszeniem kwalifikacji w Europie.
• Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
(RCIE) - sta∏e prowadzenie dzia∏alnoÊci informacyjnej nt.
mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego wynikajàcych z cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej
• Europe Direct - Lublin - punkt informacyjny dzia∏ajàcy w ramach ogólnoeuropejskiej Sieci Informacyjnej Europe Direct.
Udziela informacji nt. prawa europejskiego i zasad podejmowania pracy w innych krajach Unii Europejskiej.
F kursy i szkolenia zawodowe
• „Kobiety na rynku pracy“ - projekty dotyczàce aktywizacji
spo∏ecznej i zawodowej kobiet

• metod organizowania aktywnego poszukiwania pracy przez
bezrobotnych,

• „Kuchnia nie zna granic“- zdobywanie umiej´tnoÊci
i praktyki mi´dzynarodowej przez uczniów ze szkó∏
gastronomicznych

• mo˝liwoÊci pomocy grupom zagro˝onym wykluczeniem
spo∏ecznym,

G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
H poÊrednictwo w zdobywaniu sta˝y i wolontariatów

• zasad przygotowywania projektów i mo˝liwych êróde∏
finansowania

O instytucji:

• funkcjonowania Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego

Fundacja jest organizacjà pozarzàdowà, powsta∏a w 1993 roku.
Naszym celem jest mobilizowanie obywateli, szczególnie m∏odego pokolenia do aktywnoÊci spo∏ecznej, kszta∏towanie postaw
odpowiedzialnoÊci za w∏asne wspólnoty. Nasze dzia∏ania skierowane sà na rzecz wspierania i umacniania ukszta∏towanych przez
chrzeÊcijaƒstwo podstawowych wartoÊci demokracji, spo∏ecznej
gospodarki rynkowej, solidarnoÊci mi´dzy narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami poprzez edukacj´
wszystkich pokoleƒ. Celami Fundacji sà: promowanie i krzewienie
idei demokracji, samorzàdnoÊci lokalnej oraz integracji europejskiej; tworzenie i wspieranie elit spo∏ecznych, politycznych i kulturalnych demokratycznego paƒstwa, w szczególnoÊci m∏odego pokolenia; aktywizacja spo∏eczna, gospodarcza i kulturalna osób
bezrobotnych, z terenów wiejskich, zw∏aszcza m∏odzie˝y; promocja mi´dzynarodowej w szczególnoÊci europejskiej wspó∏pracy
m∏odzie˝y; wspierania paƒstw i spo∏eczeƒstw Europy Wschodniej

Luty 2005 - grudzieƒ 2006 - Projekt „Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich“, ZPORR 2.1. - W ramach projektu realizowane sà
kompleksowe badania ankietowe, których celem jest dostarczenie danych statystycznych dotyczàcych sektora gospodarki, edukacji i rynku pracy oraz przeglàdu opinii pracodawców, pracowników, uczniów i studentów, którzy w perspektywie do 2 lat wejdà na rynek pracy. Celem projektu jest stworzenie spójnego obrazu rynku pracy, tak by móc efektywnie dostosowywaç dzia∏ania
instytucji tego rynku (urz´dów, w∏adz, organizacji pozarzàdowych) do potrzeb pracodawców, pracowników oraz absolwentów ró˝nego typu szkó∏. Dane z badaƒ pos∏u˝à do przygotowywania programów szkoleniowych, doradczych dla osób poszukujàcych pracy i chcàcych podnosiç swoje kwalifikacje zawodowe. Raport z badaƒ b´dzie powszechnie dost´pny.
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11. Fundacja Fuga Mundi
Sektor pozarzàdowy
20-007 Lublin, ul.Peowiaków 12
Tel.: (081) 534 26 01, Fax: (081) 534 83 76
e-mail: ffm@ffm.pl
adres strony internetowej: www.ffm.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 9.00-17.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych:
Klienci: osoby niepe∏nosprawne i ich rodziny, osoby zagro˝one
marginalizacjà

O instytucji:
Fundacja jest organizacjà samorzàdowà za∏o˝onà w roku 1995 przez
osoby niepe∏nosprawne. Jej g∏ównym celem jest wyrównywanie
szans osób niepe∏nosprawnych i osób nale˝àcych do grup dyskryminowanych i wykluczonych spo∏ecznie, a tak˝e pomoc ich rodzinom
poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i mi´dzynarodowymi. Od 2004 r. Fundacja prowadzi agencj´ zatrudnienia dla osób niepe∏nosprawnych
oraz osób zmarginalizowanych i wykluczonych spo∏ecznie. Fundacja
prowadzi oÊrodek szkoleniowy, w ramach którego oferujemy g∏ównie szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci informatycznych; ponadto prowadzimy szkolenia dla osób i instytucji zwiàzanych ze zjawiskiem niepe∏nosprawnoÊci. Od 1998 r. prowadzimy Punki Informacji i Doradztwa dla Osób Niepe∏nosprawnych oraz kawiarenk´ internetowà z nieodp∏atnym dost´pem do internetu dla osób niepe∏nosprawnych.

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
• Punki Informacji i Doradztwa dla Osób Niepe∏nosprawnych
B doradztwo zawodowe
F edukacja zawodowa
• g∏ównie szkolenia informatyczne

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

H poÊrednictwo pracy

Obecnie realizujemy projekt pn. „Infostradà do e-pracy“, którego
g∏ównym celem jest wspieranie osób niepe∏nosprawnych w wejÊciu na rynek pracy. W ramach projektu Êwiadczymy us∏ug´ poradnictwa zawodowego, oferujemy szkolenia informatyczne oraz pomagamy poprzez poÊrednictwo pracy w wejÊciu na rynek pracy.
Fundacja uczestniczy w realizacji projektu „Reintegracja spo∏eczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym“, w ramach którego promujemy ide´ zatrudnienia socjalnego i spó∏dzielczoÊci socjalnej.

Inne:
• kawiarenka internetowa z nieodp∏atnym dost´pem
do internetu dla osób niepe∏nosprawnych

12. Fundacja M∏oda Demokracja
Young Democracy Foundation
Sektor pozarzàdowy

20-002 Lublin, Krakowskie PrzedmieÊcie 23 (wejÊcie Zielona 20)
Tel.: (081) 534 55 13, Fax: (081) 534 55 13
e-mail: fmd@fmd.lublin.pl
adres strony internetowej: www.ebug.pl, www.fmd.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek-piàtek 9.00-17.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: poszukujàcy pracy, osoby chcàce podnieÊç kwalifikacje
zawodowe, uczniowie, studenci, nauczyciele

Inne
• bezp∏atny dost´p do materia∏ów dla uczestników szkoleƒ
• bezp∏atne konsultacje mailowe w systemie distance
learning dla uczestników szkoleƒ

O instytucji:
Fundacja zarejestrowana zosta∏a w roku 1999. Jej celem jest
upowszechnianie wiedzy o demokracji, wspieranie programów
s∏u˝àcych rozwojowi samorzàdów lokalnych, a tak˝e wspieranie
i inicjowanie programów mi´dzynarodowych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem Unii Europejskiej i Ukrainy. Fundacja M∏oda Demokracja od 2003 prowadzi ca∏oroczny OÊrodek Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli. OÊrodek proponuje szerokà ofert´
szkoleƒ, skierowanà do pracowników wszystkich typów placówek oÊwiatowych, administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, uczniów szkó∏ gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych oraz studentów. Oferta szkoleƒ gwarantuje
uczestnikom bezp∏atny dost´p do materia∏ów i bezp∏atnych konsultacji mailowych w systemie distance learning. Szkolenia prowadzone sà w formie wyk∏adów i warsztatów. Oprócz zdobywania podczas zaj´ç niezb´dnej wiedzy, podnoszenia kwalifikacji,

Formy pomocy:
D poradnictwo prawne
F kursy i szkolenia zawodowe
• m. in. wyk∏ady nt. zak∏adania w∏asnej dzia∏alnoÊci
gospodarczej i prowadzenia przedsi´biorstwa
G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania
pracy
• umiej´tnoÊç pisania cv i listów motywacyjnych
• zachowanie si´ podczas procesu rekrutacji
• ukierunkowanie na rynku pracy
• prawo pracy
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staramy si´ pomagaç w kreowaniu nowoczesnej edukacji odpowiadajàcej standardom wspó∏czesnego Êwiata. Dzia∏ania ODZN
FMD sà prowadzone g∏ównie w województwie: lubelskim, podkarpackim i podlaskim. W szkoleniach prowadzonych przez OÊrodek
miesi´cznie bierze udzia∏ 20 do 40 osób.

FMD, w ramach którego pomagamy osobom bezrobotnym i poszukujàcym pracy. Organizujemy darmowe szkolenia i porady
prawne, a tak˝e porady z zakresu umiej´tnoÊci pisania cv i listów
motywacyjnych, zachowania si´ podczas procesu rekrutacji, ukierunkowania na rynku pracy i prawa pracy. PUNKT CV, funkcjonuje
od 2002 roku, nasi wolontariusze wspomagajà konsultacjami osoby bezrobotne i poszukujàce pracy. Program wzbogacony by∏ o serie profesjonalnych wyk∏adów na temat zak∏adania w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej i prowadzenia przedsi´biorstwa.

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:
PUNKT CV - przedsi´wzi´cie pod ogólnà nazwà „Rynek Pracy“

13. Fundacja Nasza Szko∏a
Sektor pozarzàdowy
20-101 Lublin, Al. Zygmuntowskie 3
Tel.: (081) 747 94 08, Fax: (081) 747 94 08
e-mail: fundacja@naszaszkola.pl
adres strony internetowej: http://www.naszaszkola.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 9.00-17.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych:
Klienci: bezrobotni, niepe∏nosprawni, poszukujàcy pracy

• pomaga w wyborze i przyj´ciu na studia, kursy zawodowe,
j´zykowe, inne programy edukacyjne, w tym Work Placement za granicà
• Udziela niezb´dnej porady wszystkim zainteresowanym
kszta∏ceniem.
• Udziela dofinansowania do nauki w ramach celów
statutowych
• Prowadzi programy edukacyjne

Formy pomocy:
Certyfikaty:

A informacja o rynku pracy

2.06/00001/2004 Rejestr instytucji szkoleniowych
259/P/N Ewidencja szkó∏ i placówek niepublicznych
MGiP 682/1a Rejestr agencji zatrudnienia jako agencja poÊrednictwa pracy w zakresie poÊrednictwa pracy na terenie RP.
MGiP 682/1b Rejestr agencji zatrudnienia jako agencja poÊrednictwa obywateli polskich do pracy za granicà u pracodawców
zagranicznych
MGiP 682/2 Rejestr agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa
personalnego
MGiP 682/4 Rejestr agencji zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego.

B doradztwo zawodowe
C poradnictwo psychologiczne
F edukacja zawodowa i szkolenia
H poÊrednictwo pracy

O instytucji:
Fundacja Nasza Szko∏a jest organizacjà edukacyjnà, której celem
jest m.in.:
Promowanie zdobywania wiedzy
• Zwi´kszanie dost´pu do edukacji
• Promowanie spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy

Fundacja Êwiadczy równie˝ us∏ugi z zakresu:

• Promowanie kszta∏cenia ustawicznego i sta∏ego podnoszenia
kwalifikacji

• Doradztwa i Konsultingu w zakresie pisania projektów na
konkursy krajowe i zagraniczne oraz zarzàdzania projektami

• Promowanie najlepszych oÊrodków edukacyjnych

• Organizacji szkoleƒ grupowych i indywidualnych w zakresie
pozyskiwania funduszy

• Wspieranie uczniów i studentów w zdobywaniu wiedzy
• Wspieranie i organizacja nauczania osób
niepe∏nosprawnych, bezrobotnych oraz poszukujàcych pracy

• T∏umaczeƒ: Angielski - zwyk∏e oraz przysi´g∏e, Niemiecki zwyk∏e, Hiszpaƒski - zwyk∏e

• Udzielanie pomocy i konsultacji polskim studentom,
tak˝e studiujàcym za granicà

• Projektowania stron www
Fundacja jest organizacjà edukacyjnà dzia∏ajàcà g∏ównie w obszarze doradztwa edukacyjnego, prowadzi programy edukacyjne, wspó∏pracuje z instytucjami edukacyjnymi na Êwiecie i inne.

• Wspó∏praca i wymiana doÊwiadczeƒ z organizacjami
edukacyjnymi na Êwiecie
• Prowadzenie doradztwa w zakresie edukacji
• Prowadzenie szkoleƒ

Aktualnie prowadzone dzia∏ania i programy dotyczàce rynku pracy:

Fundacja wspó∏pracuje z renomowanymi partnerami zagranicznymi i umo˝liwia studia oraz nauk´ na kursach j´zykowych, zawodowych w szko∏ach i uczelniach wy˝szych za granicà. Oferowane
sà tak˝e programy edukacyjne majàce na celu zdobycie i podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia teoretyczne, praktyk´ oraz
prac´. Korzystajàc z doÊwiadczeƒ zagranicznych partnerów prowadzimy szkolenia j´zykowe i zawodowe w HOME COLLEGE Europejskie Centrum Kszta∏cenia J´zykowego i Zawodowego.

• programy szkoleƒ i praktyk ProDeP na Cyprze oraz
• projekt: „Europa w polskim domu“ - bezp∏atne kursy j´zyków
europejskich. Szkolenia adresowane sà do osób pracujàcych,
chcàcych podwy˝szaç swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt
jest wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego oraz bud˝etu paƒstwa
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14. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Foundation for Lubelskie Development
Sektor pozarzàdowy
20-094 Lublin, ul. Lubartowska 74 A, I p.
Tel.: (081) 710 19 00, Fax: (081) 710 19 01
e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl
adres strony internetowej: www.fundacja.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 8.00-16.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: poszukujàcy pracy, rolnicy, przedsi´biorcy, jednostki
samorzàdu terytorialnego.

• poradnictwo w zakresie zak∏adania dzia∏alnoÊci gospodarczej
• us∏ugi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i wype∏nianie wniosków dla przedsi´biorców i jednostek
samorzàdu terytorialnego
• wspó∏praca przy przygotowywaniu i realizacji projektów, np.
projekty dla instytucji: Akademia Outplacementu programu
„Bezrobocie - Co robiç“ PAFW, Lokalna Inicjatywa Rynku Pracy - projekt realizowany przez PUP i MUP, PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich - Promocja zatrudnienia i RZL - woj.
Lubelskie

Formy pomocy:

O instytucji:

A informacja o rynku pracy
• diagnoza sprz´˝ona z zapotrzebowaniem rynku pracy
B doradztwo zawodowe (w ramach projektu PHARE 2002)
• pomoc w wyborze zawodu i przekwalifikowaniu si´, inne
C poradnictwo psychologiczne
• diagnoza psychologiczna predyspozycji zawodowych
D poradnictwo prawne
• m.in. osobom rozpoczynajàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
H poÊrednictwo pracy
• us∏ugi poÊrednictwa pracy w ramach agencji zatrudnienia
¸ pomoc finansowa
• fundusz po˝yczkowy - udzielanie po˝yczek na rozpocz´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub na tworzenie nowych miejsc
pracy dla m∏odych bezrobotnych

Fundacja jest dzia∏ajàcà od 1990 roku organizacjà pozarzàdowà.
Misjà Fundacji jest poprawa jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsi´biorczoÊci i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
Fundacja jest akredytowanym uczestnikiem Krajowego Systemu
Us∏ug (nr oÊrodka 03/02/2005/015) wspierajàcego rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w zakresie us∏ug doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Fundacja posiada certyfikat KSU
nr 199/2004 potwierdzajàcy wprowadzenie i stosowanie systemu zarzàdzania jakoÊcià w dziedzinie us∏ug doradczych, szkoleniowych i finansowych.
Fundacja prowadzi us∏ugi doradztwa personalnego, poÊrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w ramach agencji zatrudnienia dzia∏ajàcej na podstawie certyfikatów Ministra Gospodarki i Pracy (wpis do rejestru agencji zatrudnienia nr 816/1A, nr
816/2 i nr 816/4), jest te˝ wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie (nr ewidencyjny: 2.06/0001/2005).
Fundacja posiada 8 filii na terenie województwa lubelskiego w:
Bia∏ej Podlaskiej, Che∏mie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, ¸ukowie, Parczewie, ZamoÊciu i Tomaszowie Lubelskim.

Inne:
•
•
•
•

poradnictwo dla rolników
poradnictwo prawne i finansowe
pozyskiwanie funduszy strukturalnych
wype∏nianie wniosków

15. Izba Gospodarcza Nowej Przedsi´biorczoÊci
Chamber of Commerce of New Entrepreneuos
Sektor pozarzàdowy

O instytucji:

20-006 Lublin, ul. Ko∏∏àtaja 5/9
Tel.: (081) 534 71 75, 0601 250 655, Fax: (081) 534 71 75
e-mail: biuro@ignp.org.pl,
adres strony internetowej: www.ignp.org.pl
Godziny pracy: mo˝liwoÊç indywidualnego umawiania spotkaƒ
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych:
Klienci: firmy i osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà

Organizacja dzia∏a od 2000 roku. Powsta∏a w celu ∏àczenia i wspierania przedsi´biorców i firm. G∏ównym celem Organizacji jest: reprezentacja Êrodowiska Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw wobec
w∏adz lokalnych, paƒstwowych, organizacji gospodarczych oraz
stowarzyszeƒ pracodawców i oko∏obiznesowych, wspó∏praca wewnàtrz Êrodowiska, doradztwo w zakresie wykorzystania przez firmy funduszy pomocowych, organizacja misji gospodarczych i targów, prowadzenie szkoleƒ z zakresu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i inne. Obecnie funkcjonujà oddzia∏y wojewódzkie lubelszczyzny - Lublin, Âwidnik, Ma∏opolski - oddzia∏ w Bochni, Warmia i Mazury - Olsztyn. Cele i zadania IGNP sà zawarte w II Rozdziale Statutu - wg ustawy o Samorzàdzie Gospodarczym.
W skali kwartalnej z oferty Izby Gospodarczej Nowej Przedsi´biorczoÊci korzysta ok. 300 osób.

Formy pomocy:
E rzecznictwo i ochrona praw
F kursy i szkolenia zawodowe
• szkolenia z zakresu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
i inne
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16. LECHAA Sp. z o.o.
Sektor prywatny
• szkolenia otwarte - dla wszystkich ch´tnych zainteresowanych nowoÊciami szkoleniowymi np. z zakresu pozyskiwania funduszy UE

20-207 Lublin, ul. Turystyczna 44
Tel.: (081) 759 30 10, 759 30 15 Fax: (081) 759 30 10
e-mail: info@lechaa.pl
adres strony internetowej: http://www.lechaa.pl/index.htm
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych:
Klienci: poszukujàcy pracy, pracodawcy, osoby chcàce podnieÊç
kwalifikacje zawodowe

H poÊrednictwo pracy
• us∏ugi w zakresie rekrutacji i selekcji kadr dla pracodawców

Inne:
• bezp∏atne korzystanie z zasobów Biblioteki Rynku Pracy dla
uczestników szkoleƒ

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
B doradztwo zawodowe
• dla osób które sà zainteresowane uzyskaniem informacji
na temat swojej predyspozycji zawodowych, mo˝liwoÊci
awansu oraz przewidywania Êcie˝ki kariery
• sprawdzenie kwalifikacji i cech kandydata
C poradnictwo psychologiczne
• analiza mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci zawodowych kandydatów w oparciu o badania psychologiczne
F kursy i szkolenia zawodowe
• szkolenia dla osób i instytucji, które zainteresowane sà rozwojem umiej´tnoÊci interpersonalnych, spo∏ecznych i niezb´dnych do prawid∏owego zaistnienia na Rynku Pracy.
• szkolenia wewn´trzne - na specjalne zapotrzebowanie
przedsi´biorstw, urz´dów etc.

O instytucji:
Firma LECHAA Sp. z o.o. dzia∏a na rynku od 25 paêdziernika
1990 roku. Obecnie w strukturze Firmy LECHAA funkcjonujà
m.in.: Europejskie Centrum Projektów zajmujàce si´ kompleksowym opracowaniem projektów zarówno mi´kkich jak twardychinwestycyjnych dotowanych z funduszy unijnych, udzielaniem fachowej pomocy w zakresie doradztwa unijnego. Placówka
Kszta∏cenia Ustawicznego CAREERS HOUSE oferujàca szkolenia
zamkni´te przygotowywane na konkretne zamówienia Klientów,
dopasowane zarówno do konkretnego zapotrzebowania, jak
i specyfiki firmy, urz´du etc. oraz konkretnych grup uczestniczàcych w szkoleniach a tak˝e szkolenia otwarte. Wydawnictwo publikujàce m.in. fachowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane
podczas szkoleƒ, seminariów i warsztatów. Koncesjonowana
Agencja Doradztwa Personalnego, Koncesjonowana Agencja PoÊrednictwa Pracy na terenie RP.

17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepe∏nosprawnych
- Sejmik Wojewódzki
Sektor pozarzàdowy

• biuro: 20-043 Lublin, Al. Rac∏awickie 44D
• siedziba: 20-111 Lublin, ul. Rynek 13
Tel.: (081) 532 83 46 Fax: (081) 532 83 46
e-mail: lfoon@lfoon.lublin.pl
adres strony internetowej: www.lfoon.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 10.00-15.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: osoby niepe∏nosprawne

C poradnictwo psychologiczne
D poradnictwo prawne
F kursy i szkolenia zawodowe
• szkolenia i kursy komputerowe
• kursy j´zykowe dla osób niewidomych
• szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków i pozyskiwania funduszy z EFS
G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
H biuro poÊrednictwa pracy
J kluby pracy

Formy pomocy:

Inne:

A informacja o rynku pracy
• W punktach informacyjnych „Wojewódzkiej Sieci Informacyjno - Doradczej dla Osób Niepe∏nosprawnych“ udost´pnianie informacji na temat lokalnego rynku pracy dla osób
niepe∏nosprawnych
• udost´pnianie bazy teleadresowej
• biblioteczki
• informacja na temat instytucji i stowarzyszeƒ dzia∏ajàcych
na rzecz niepe∏nosprawnych w województwie lubelskim
B doradztwo zawodowe

• udzielanie konsultacji w dziedzinie likwidacji barier architektonicznych

O instytucji:
Celem Forum jest integracja wszystkich Êrodowisk i organizacji
osób niepe∏nosprawnych, wspieranie i promowanie ich dà˝eƒ
oraz reprezentowanie ich interesów wobec w∏adz paƒstwowych
i samorzàdowych.
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Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy

Lubelskie Forum realizuje nast´pujàce
programy:
„Wojewódzka Sieç Informacyjno - Doradcza dla Osób Niepe∏nosprawnych“ - punkty informacyjne dzia∏ajàce na terenie województwa lubelskiego.
Zarówno Centum jak i punkty Wojewódzkiej Sieci udzielajà informacji na temat lokalnego rynku pracy dla osób niepe∏nosprawnych.
Lubelskie Forum jest cz∏onkiem partnerstwa „@lterEgo“ Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Godzenie ˝ycia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i m´˝czyzn, którzy opuÊcili rynek pracy, poprzez wdra˝anie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz dzia∏aƒ towarzyszàcych“.

Lubelskie Forum prowadzi Centrum Informacyjno - Szkoleniowe
dla Osób Niepe∏nosprawnych. Osoby niepe∏nosprawne i ich rodziny mogà tu skorzystaç z bazy teleadresowej, biblioteczki, porad prawnych i psychologicznych, uzyskaç informacj´ na temat
instytucji i stowarzyszeƒ dzia∏ajàcych na rzecz niepe∏nosprawnych w województwie lubelskim. Udzielamy konsultacji w dziedzinie likwidacji barier architektonicznych, prowadzimy biuro poÊrednictwa pracy.

18. Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego
Lublin Development Foundation - Regional Development Agency
Sektor pozarzàdowy
20-111 Lublin, Rynek 7
Tel.: (081) 743 65 43, Fax: (081) 743 73 26
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
adres strony internetowej: www.lfr.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 8.00-16.30
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: m∏odzie˝, poszukujàcy pracy, osoby chcàce podnieÊç
kwalifikacje zawodowe, pracodawcy

O instytucji:
Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego
(LFR), jedna z pierwszych Agencji Rozwoju Regionalnego w Polsce, powsta∏a we wrzeÊniu 1991 roku. Zosta∏a utworzona z inicjatywy instytucji zaanga˝owanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Misjà Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest
wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu Lubelskiego,
w szczególnoÊci podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz sektora Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw. Fundacja realizuje swojà misj´
poprzez: zarzàdzanie projektami pomocowymi, udzielanie dotacji, us∏ugi informacyjne, us∏ugi finansowe, us∏ugi doradcze,
us∏ugi szkoleniowe, us∏ugi w zakresie innowacyjnoÊci i transferu technologii. W trakcie kilkunastoletniej dzia∏alnoÊci Fundacja
zdoby∏a wiodàcà pozycj´ wÊród instytucji otoczenia biznesu
w regionie, czego potwierdzeniem jest fakt wskazania LFR do
pe∏nienia roli Regionalnej Instytucji Finansujàcej dla Programu
Phare.
Jako Regionalna Instytucja Finansujàca (RIF) Fundacja jest odpowiedzialna za zarzàdzanie regionalnymi programami wsparcia
przedsi´biorczoÊci, finansowanymi ze Êrodków Unii Europejskiej,
a tak˝e administrowanie krajowymi instrumentami rozwoju MSP
i innowacji.
LFR zaanga˝owana jest równie˝ we wdra˝anie funduszy strukturalnych na terenie województwa lubelskiego w ramach programów regionalnych (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego - ZPORR) i krajowych (Sektorowy Program Operacyjny - SPO).
W ZPORR Urzàd Marsza∏kowski Województwa Lubelskiego powierzy∏ Fundacji wdra˝anie dzia∏aƒ zwiàzanych z przeciwdzia∏aniem bezrobociu poprzez:
• stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsi´biorstw
(dzia∏anie 2.5. „Promocja przedsi´biorczoÊci“),

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
• internetowy portal rynku pracy www.rynekpracy.lublin.pl
B doradztwo zawodowe
F kursy i szkolenia zawodowe
• szkolenia z zakresu prawa (m. in.: prawne aspekty prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, prawo pracy, zamówienia
publiczne, prawo spó∏ek handlowych);
• szkolenia finansowe (m.in.: analiza i ocena finansowa
przedsi´biorstwa); warsztaty (m.in.: negocjacje, obs∏uga
klienta, techniki sprzeda˝y, planowanie zatrudnienia, motywowanie, marketing, promocja, public relations);
• umiej´tnoÊci mened˝erskie (szkolenia interpersonalne, gry
kierownicze, wystàpienia publiczne, zarzàdzanie czasem,
zarzàdzanie projektami);
H poÊrednictwo pracy
¸ pomoc finansowa
• stypendia i dotacje dla studiujàcej m∏odzie˝y

Inne

• u∏atwianie dost´pu do specjalistycznego doradztwa i zwi´kszenie zdolnoÊci inwestycyjnej w poczàtkowym okresie funkcjonowania przedsi´biorstw (dzia∏anie 3.4. „Mikroprzedsi´biorstwa“)

• seminaria i konferencje
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01.02.2005 - 28.02.2006, w ramach ZPORR wspó∏finansowany z EFS i bud˝etu paƒstwa. Projekt obejmuje realizacj´ szkoleƒ dla osób pracujàcych w zakresie: j´zyka angielskiego, multimedialnych technik prezentacji, skutecznych technik sprzeda˝y, podstaw obs∏ugi komputera oraz szkolenie Europejski
Lider.

Sektorowy Program Operacyjny natomiast oferuje przedsi´biorcom mo˝liwoÊci uzyskania dofinansowania na:
• specjalistyczne us∏ugi doradcze (SPO-WKP, dzia∏anie 2.1.
„Wzrost konkurencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
poprzez doradztwo“),
• unowoczeÊnienie oferty produktowej i technologicznej
(SPO-WKP, dzia∏anie 2.3. „Wzrost konkurencyjnoÊci ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw poprzez inwestycje“),

• „Wzrost konkurencyjnoÊci m∏odzie˝y na rynku pracy“ w ramach SPO RZL wspó∏finansowanego z EFS i bud˝etu paƒstwa,
realizacja od 01.02.2005 - 30.04.2005. „Nowy zawód, nowe
kwalifikacje - gwarancjà zatrudnienia“ w ramach SPO RZL
wspó∏finansowanego z EFS oraz bud˝etu paƒstwa, realizacja
od 25.01.2005 - do 30.04.2005.

• szkolenia, podwy˝szanie kwalifikacji lub nabywanie nowych
umiej´tnoÊci (SPO-RZL, dzia∏anie 2.3. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki“ schemat A).
Fundacja posiada 15 oddzia∏ów oraz 18 punktów konsultacyjnych na terenie województwa. Lubelska Fundacja Rozwoju zrealizowa∏a ponad 80 projektów i programów.
Fundacja Êwiadczy us∏ugi na najwy˝szym poziomie, czego potwierdzeniem jest uzyskanie przez LFR w 2001 r. certyfikatu jakoÊci ISO 9001: 2000.

• Projekt „Regionalny Internetowy Portal Rynku Pracy Województwa Lubelskiego“ w ramach programu Phare 2002 „Koordynacja Dzia∏aƒ Instytucji Rynku Pracy“, realizacja projektu od 24.09.2004 (10 miesi´cy). W ramach projektu stworzono internetowy portal rynku pracy www.rynekpracy.lublin.pl, w którym zamieszczana jest baza danych ofert pracy
z terenu województwa lubelskiego oraz baza danych osób
poszukujàcych pracy.

Aktualnie prowadzone dzia∏ania i programy dotyczàce rynku pracy

• Projekt „Akademia Kariery Zawodowej Województwa Lubelskiego“ w ramach Programu PHARE 2002 - Aktywne Formy
Zapobiegania Bezrobociu, program „Promocja Wzrostu Zatrudnienia WÊród M∏odzie˝y“. Projekt finansowany jest ze
Êrodków programu Unii Europejskiej PHARE 2002, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
Realizacja projektu obejmuje szkolenia i doradztwo dla osób
bezrobotnych.

• Fundusz Stypendialny „˚ak“ w ramach programu „Trzeci sektor“ finasowany przez Trust for Civil Society In Central and
Eastern Europe i Fundacj´ im. Stefana Batorego. W ramach
programu finansowane sà stypendia i dotacje dla studiujàcej
m∏odzie˝y na przedsi´wzi´cia takie jak: wystawy, wernisa˝e,
koncerty, zakup literatury i pomocy naukowych oraz dofinansowanie form dokszta∏acania beneficjentów.
• „Regionalne Centrum Doskonalenia Kadr“ realizacja od
01.02.2005 - do 31.12.2007, finansowany z ZPORR, EFS. Beneficjentami projektu sà pracujàce osoby doros∏e.

• Dzia∏ania Agencji Zatrudnienia w zakresie poÊrednictwa pracy
na terenie RP - ka˝da z 15 Agencji Rozwoju Lokalnego - Oddzia∏ów LFR Êwiadczy us∏ugi poÊrednictwa pracy. Beneficjentami sà pracodawcy, pracobiorcy.

• „Akademia umiej´tnoÊci pracowniczych“ realizacja od

19. Lubelska Izba RzemieÊlnicza
Chamber of Crafts, Lublin
Instytucja samorzadowa
• „Regionalna kuchnia w∏oska“ - zdobywanie umiej´tnoÊci
i praktyki mi´dzynarodowej przez uczniów ze szkó∏ gastronomicznych

20-026 Lublin, Chopina 5
Tel.: (081) 534 77 33, 534 77 34
Fax: (081) 534 77 33, 534 77 34
e-mail: lir.lublin@wp.pl
adres strony internetowej: www.lir.lublin.bip-online.pl
Godziny pracy: 8.00-16.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: m∏odzie˝, osoby chcàce podnieÊç kwalifikacje,
pracodawcy

O instytucji:
Lubelska Izba RzemieÊlnicza istnieje od sierpnia 2001 r., jest organizacjà samorzàdu gospodarczego rzemios∏a. Zrzesza na zasadzie dobrowolnoÊci cechy i spó∏dzielnie rzemieÊlnicze oraz inne
jednostki, pe∏ni funkcj´ federacji pracodawców. Podstawowym
zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów
rzemios∏a i zrzeszonych organizacji wobec organów administracji paƒstwowej i samorzàdu terytorialnego oraz organizacji spo∏ecznych, zawodowych, gospodarczych i zwiàzków zawodowych
pracowników, jak równie˝ prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, w tym czeladniczych i mistrzowskich. Zak∏adanie i prowadzenie we wspó∏pracy z w∏adzami oÊwiatowymi szkó∏ ponadgimnazjalnych.
Udzielanie porad i pomocy dla zrzeszonych rzemieÊlników i osób
prawnych.

Formy pomocy:
E rzecznictwo i ochrona praw
F kursy i szkolenia zawodowe
• „Regionalna kuchnia hiszpaƒska“- zdobywanie umiej´tnoÊci i praktyki mi´dzynarodowej przez uczniów ze szkó∏ gastronomicznych
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20. Lubelski OÊrodek Samopomocy
Lublin Self-help Center
Sektor pozarzàdowy
nego OÊrodka Wspierania Organizacji Pozarzàdowych na terenie
Polski po∏udniowo - wschodniej, wspó∏pracuje z organizacjami
pozarzàdowymi w 12 powiatach województwa lubelskiego.
Wraz z 10 oÊrodkami w Polsce tworzy Sieç Wspierania Organizacji Pozarzàdowych SPLOT.
Misjà LOS-u jest „wspieranie aktywnoÊci spo∏ecznej obywateli
i ich organizacji“. Standardowe us∏ugi Êwiadczone przez Organizacj´ to: zbieranie i upowszechnianie informacji, udzielanie porad i konsultacji, prowadzenie szkoleƒ, organizacja konferencji
i sympozjów, integracja sektora organizacji pozarzàdowych, u∏atwianie wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem
i administracjà publicznà. Lubelski OÊrodek Samopomocy jest te˝
wydawcà czasopisma „LOS“ poÊwi´conego problemom pomocy
spo∏ecznej. Miesi´cznie z pomocy OÊrodka korzysta oko∏o
20 osób.

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
Tel.: (081) 743 66 13, Fax: (081) 743 66 13
e-mail: los@los.lublin.pl
adres strony internetowej: www.los.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek-piàtek 9.00-15.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: bezrobotni, poszukujàcy pracy, osoby chcàce podnieÊç
kwalifikacje zawodowe

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
• bezp∏atny dost´p do Internetu, pomoc w poszukiwaniu
ofert pracy przez internet
C poradnictwo psychologiczne
• Sta∏e dy˝ury psychologa
D poradnictwo prawne
• bezp∏atne poradnictwo z zakresu prawa pracy, prawa
cywilnego, prawa karnego itp. - sta∏e dy˝ury prawnika
F kursy i szkolenia zawodowe
• bezp∏atne szkolenia dla osób bezrobotnych z zakresu
obs∏ugi komputera
G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy

Inne prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy
W bezp∏atnych szkoleniach dla osób bezrobotnych z zakresu obs∏ugi komputera - zosta∏o przeszkolonych dotychczas oko∏o 100 osób.
W projekcie „Trzeci sektor na Lubelszczyênie Twoim miejscem
pracy“ - grupa 30 bezrobotnych osób zosta∏a przeszkolona w zakresie pisania projektów na pozyskiwanie Êrodków z funduszy
Unii Europejskiej. Nast´pnie organizatorzy postarali si´ o zapewnienie uczestnikom szkolenia sta˝y w organizacjach pozarzàdowych na Lubelszczyênie. W trakcie sta˝y uczestnicy szkolenia pisali projekty pod konkretne zapotrzebowania danej organizacji
i w ten sposób stwarza∏y sobie miejsca pracy.
W projekcie „Merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji
dzia∏ajàcych na rzecz lokalnego rynku pracy“ realizowanym w ramach programu Phare 2002 w partnerstwie z Europejskim
Domem Spotkaƒ - Fundacjà Nowy Staw - LOS jest odpowiedzialny za koordynacj´ prac nad wydaniem Katalogu instytucji rynku
pracy Miasta Lublina i koordynacj´ pracy Sieci Wspó∏pracy Partnerskiej. W ramach projektu zosta∏ te˝ utworzony w LOS Klub
AktywnoÊci Zawodowej, w ramach którego prowadzone sà
warsztaty z zakresu umiej´tnoÊci poszukiwania pracy.

Inne
• prowadzenie bezp∏atnej szeÊciostanowiskowej kawiarenki internetowej dla osób bezrobotnych
• bezp∏atne udost´pnianie urzàdzeƒ biurowych (komputer,
ksero, drukarka) w celu przygotowania dokumentów
aplikacyjnych
• pomoc przy obs∏udze komputera, drukarki i przy korzystaniu
z internetu

O instytucji
Lubelski OÊrodek Samopomocy (LOS) powsta∏ w grudniu 1993
roku. LOS jest organizacjà pozarzàdowà pe∏niàcà rol´ Regional-

21. Lubelski Zwiàzek Pracodawców
Sektor pozarzàdowy
20-601 Lublin, Tomasza Zana 29/XXI
Tel.: (0-81) 525 07 70 Fax: (0-81) 525 07 70
e-mail: lzp@telprojekt.pl
adres strony internetowej: www.lzp.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 8.00-16.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: pracodawcy

Formy pomocy:
D bezp∏atne poradnictwo prawne dla pracodawców zrzeszonych w zwiàzku
E rzecznictwo i ochrona praw
F kursy i szkolenia zawodowe

Inne:
Organizowanie spotkaƒ informacyjnych np. dotyczàcych podatku VAT.
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O instytucji
Lubelski Zwiàzek Pracodawców jest organizacjà zrzeszajàcà firmy
z województwa lubelskiego. Misjà Zwiàzku jest wspieranie dynamicznego rozwoju pracodawców i podmiotów gospodarczych.
Zadaniem Zwiàzku jest reprezentowanie interesów cz∏onków
wobec w∏adzy ustawodawczej i wykonawczej oraz dzia∏anie na
rzecz utrzymania poprawnych stosunków pracodawca - praco-

biorca. Zwiàzek jest cz∏onkiem Konfederacji Pracodawców Polskich, która aktywnie uczestniczy w Komisji Trójstronnej, jako
partner Rzàdu. Lubelski Zwiàzek Pracodawców jest tak˝e cz∏onekiem Lokalnego Forum na rzecz Zatrudnienia w Lublinie.

22. Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Administracja samorzàdowa
20-112 Lublin, ul. Grodzka 7
Tel.: (081) 536 07 00, Fax: (081) 536 07 28
e-mail: centrum@mopr.lublin.pl
adres strony internetowej: www.mopr.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek od 7.30 do 15.30
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: osoby i rodziny w trudnej sytuacji ˝yciowej i materialnej,
w tym osoby bezrobotne

O instytucji:
MOPR Êwiadczy pomoc finansowà osobom w trudnej sytuacji ˝yciowej i materialnej z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoÊci, bezrobocia, niepe∏nosprawnoÊci, choroby, przemocy, alkoholizmu i innych. Niesie równie˝ pomoc poprzez instytucje takie
jak: Domy Pomocy Spo∏ecznej, OÊrodki Wsparcia, OÊrodek Interwencji Kryzysowej, mieszkania chronione, itd. Zapewnia Zast´pczà Opiek´ Rodzinnà dzieciom pozbawionym cz´Êciowo lub ca∏kowicie opieki rodzicielskiej. Wspomaga osoby niepe∏nosprawne,
kombatantów, repatriantów i uchodêców. W roku 2004 z pomocy oferowanej przez MOPR w Lublinie skorzysta∏o 14 358 rodzin,
w których by∏o 32 540 osób.

Formy pomocy:
D poradnictwo prawne
I pomoc w za∏atwianiu formalnoÊci
L pomoc rzeczowa

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

¸ pomoc finansowa
• zasi∏ek okresowy -zadanie gminy o charakterze obowiàzkowym, w 2005 roku wysokoÊç zasi∏ku nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝: 1) w przypadku rodziny -20% ró˝nicy mi´dzy dochodem ustawowym a dochodem faktycznie osiàganym przez
rodzin´; 2) w przypadku osób samotnych - 30% ró˝nicy
mi´dzy dochodem ustawowym a dochodem faktycznie
osiàganym. Zasi∏ek celowy - przyznawany osobom lub rodzinom spe∏niajàcym kryterium dochodowe okreÊlone
w ustawie o pomocy spo∏ecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezb´dnej potrzeby bytowej tj. ˝ywnoÊci,
odzie˝y, obuwia itp.;

MOPR w Lublinie wspó∏pracuje z innymi instytucjami i organizacjami rynku pracy przy realizacji nast´pujàcych projektów:
• „Aktywne i kompleksowe formy przeciwdzia∏ania wykluczeniu
spo∏ecznemu wÊród osób d∏ugotrwale bezrobotnych“ finansowanego z programu PHARE - 2002: Aktywne Formy Zwalczania Bezrobocia. MOPR w projekcie wyst´puje jako organizacja wspierajàca Caritas Polska a podj´ta wspó∏praca ma na
celu:
• promocj´ Biura Aktywizacji Bezrobotnych przy Caritas wÊród
osób bezrobotnych korzystajàcych ze Êwiadczeƒ MOPR
• kompleksowe i efektywne Êwiadczenie us∏ug, tj. konsultacje,
treningi ukierunkowane na grup´ bezrobotnych

• zasi∏ek celowy - przyznawany w szczególnoÊci na pokrycie
cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów zakupu ˝ywnoÊci, leków i leczenia, opa∏u, odzie˝, niezb´dnych przedmiotów u˝ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
a tak˝e kosztów pogrzebu;

• opracowanie i wydanie „Vademecum metodologii pracy
z osobami zagro˝onymi wykluczeniem spo∏ecznym“ - poradnika na temat kompleksowego wsparcia osób pozostajàcych
bez pracy

• specjalny zasi∏ek celowy- przyznawany osobom lub rodzinom, których dochód jest wy˝szy od kryterium przewidzianego w ustawie o pomocy spo∏ecznej, jednak szczególne
warunki ˝yciowe uzasadniajà koniecznoÊç pomocy/np. wysokie koszty leczenia, zdarzenie losowe/. jego wysokoÊç nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ ustawowe kryterium dochodowe osoby samotnej lub rodziny /adekwatnie 461 i/lub 316/.

• „Merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji dzia∏ajàcych
na rzecz lokalnego rynku pracy“ finansowanego z programu
PHARE 2002 - Koordynacja dzia∏aƒ instytucji rynku pracy.
MOPR uczestniczy w projekcie jako cz∏onek Partnerstwa na
Rzecz Zatrudnienia - podpisanego 13 stycznia 2004 r. Celem
g∏ównym projektu jest:
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• wzmocnienie instytucji rynku pracy poprzez zacieÊnienie
wspó∏pracy

dzieci, bàdê opiekujàcych si´ osobami zale˝nymi, w tym tak˝e osobami niepe∏nosprawnymi, b´dàcych klientami pomocy
spo∏ecznej. G∏ównym celem Partnerstwa jest:

• pog∏´bienie i wymiana informacji oraz koordynacja dzia∏aƒ
podmiotów ró˝nych sektorów spo∏ecznych dzia∏ajàcych na
rzecz bezrobotnych w kontekÊcie przygotowania do wykorzystywania Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

• utworzenie Centrum Pomocy Pracy, oferujàcego alternatywne
i elastyczne formy zatrudnienia
• utworzenie Opiekuƒczego OÊrodka Rehabilitacji i Integracji,
zapewniajàcego opiek´ nad podopiecznymi beneficjentów,
w czasie, kiedy ci ostatni b´dà nabywali, podnosili lub uzupe∏niali swoje kwalifikacje zawodowe.

• „@lterEgo“ realizowany w ramach tematu G Inicjatywy
Wspólnotowej Equal - Godzenie ˝ycia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i m´˝czyzn, którzy
opuÊcili rynek pracy, poprzez wdra˝anie bardziej elastycznych
i efektywnych form organizacji pracy oraz dzia∏aƒ towarzyszàcych. Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia w projekcie „@lterEgo“ b´dzie dzia∏a∏o na rzecz osób samotnie wychowujàcych

W∏aÊciwe prace Partnerstwa zostanà podj´te na poczàtku
2005 roku.

23. Miejski Urzàd Pracy
Administracja samorzàdowa
20-080 Lublin, ul.Nieca∏a 14
Tel.: Informacja (081) 53 290 72
Centrala 532 52 17, 532 38 91, Fax: (081) 532 38 91
e-mail: Miejski Urzàd Pracy mup@mup.lublin.pl
Dzia∏ Rynku Pracy golawska@mup.lublin.pl
Dzia∏ Informacji, Ewidencji i Âwiadczeƒ info@mup.lublin.pl
Referat PoÊrednictwa Pracy praca@mup.lublin.pl
Referat Poradnictwa Zawodowego i Szkoleƒ
szkolenia@mup.lublin.pl
Referat Projektów i Programów europa@mup.lublin.pl
adres strony internetowej: www.mup.lublin.pl
Obs∏uga interesantów: 8.00-10.30 i 11.00-14.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: bezrobotni, poszukujàcy pracy i pracodawcy

¸ pomoc finansowa
• Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
• Êrodki na wyposa˝enie i doposa˝enie stanowiska pracy
• refundacja cz´Êci kosztów poniesionych w ramach robót
publicznych
• refundacja cz´Êci kosztów poniesionych w ramach prac
interwencyjnych
• refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczàcego podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej

O instytucji:
Urzàd Êwiadczy wszechstronnà pomoc dla osób bezrobotnych
i poszukujàcych pracy. Prowadzi dzia∏alnoÊç informacyjnà w zakresie: poÊrednicwa pracy, poradnictwa zawodowego, instrumentów rynku pracy, organizuje szkolenia, sta˝e, prace interwencyjne, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, roboty
publiczne, przyznaje Êrodki na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, udziela po˝yczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
refunduje koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczàcego podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
B doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
• w poniedzia∏ki i Êrody w godz. 13.00-15.00 pod bezp∏atnym numerem 0 800 105 206 mo˝na uzyskaç informacje
na temat zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
z pracodawcà, redagowania dokumentów aplikacyjnych,
autoprezentacji oraz metod poszukiwania pracy
C poradnictwo psychologiczne
• pomoc w podj´ciu decyzji o kierunku rozwoju zawodowego,
diagnoza predyspozycji zawodowych i osobowoÊciowych
F kursy i szkolenia zawodowe
• szkolenia grupowe i indywidualne
• po˝yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
H poÊrednictwo pracy
• równie˝ poprzez Europejskie S∏u˝by Zatrudnienia (EURES)
J Kluby Pracy - warsztaty w zakresie autoprezentacji
i umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
K rejestracja i zasi∏ki, inne Êwiadczenia

Inne aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:
MUP realizuje w okresie 01.04.2004 r. - 31.07.2005 r. projekty
posi∏kowe „Szansa“ i „Reintegracja“ wspó∏finansowane ze Êrodków EFS w ramach Priorytetu 1 Dzia∏anie 1.2 Perspektywy dla
m∏odzie˝y i Dzia∏anie 1.3 Przeciwdzia∏anie i zwalczanie d∏ugotrwa∏ego bezrobocia SPO RZL.
• Projekt „Szansa“ skierowany jest do 563 osób bezrobotnych
poni˝ej 25 r.˝. zarejestrowanych w MUP w Lublinie przez
okres do 24 m-cy oraz osób bezrobotnych poni˝ej 27 r.˝.
w okresie 12 m-cy od ukoƒczenia szko∏y wy˝szej.
• Projekt „Reintegracja“ skierowany jest do 602 osób powy˝ej 25 r.˝. bezrobotnych do 12 m-cy (z wy∏àczeniem absolwentów) oraz d∏ugotrwale bezrobotnych w okresie od
12-24 m-cy
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W okresie 01.06.2005 r. - 30.06.2006 r. MUP w Lublinie realizuje projekty: „Start m∏odych“ i „Aktywny powrót“ wspó∏finansowane ze Êrodków EFS w ramach Priorytetu 1 Dzia∏anie 1.2 Perspektywy dla m∏odzie˝y i Dzia∏anie 1.3 Przeciwdzia∏anie i zwalczanie d∏ugotrwa∏ego bezrobocia SPO RZL.
• Projekt „Start m∏odych“ skierowany jest do 520 osób bezrobotnych poni˝ej 25 r.˝. zarejestrowanych w MUP w Lublinie
przez okres do 24 m-cy oraz osób bezrobotnych poni˝ej
27 r.˝. w okresie 12 m-cy od ukoƒczenia szko∏y wy˝szej.

•

•

• Projekt „Aktywny powrót“ skierowany jest do 500 osób powy˝ej 25 r.˝. bezrobotnych do 12 m-cy (z wy∏àczeniem absolwentów) oraz d∏ugotrwale bezrobotnych w okresie od
12-24 m-cy

•

Urzàd realizuje równie˝ w okresie 28.10.2004 r. - 31.07.2005 r.
projekt „Kompas“ w ramach programu Phare 2002 SpójnoÊç
Spo∏eczno-Gospodarcza „Promocja wzrostu zatrudnienia wÊród
m∏odzie˝y“ adresowany do bezrobotnej m∏odzie˝y poni˝ej
25 r.˝. oraz osób bezrobotnych poni˝ej 27 r.˝. w okresie 12 m-cy
od ukoƒczenia szko∏y wy˝szej. Projekt realizowany jest we wspó∏pracy z PUP w Âwidniku i obejmuje ∏àcznie 97 uczestników.

•

cjatywa rynku pracy“. Tytu∏ projektu: „Biuro Doradztwa Personalnego i Szkoleƒ - platforma wspó∏pracy lokalnej“
Fundacjà Fuga Mundi w ramach programu Phare 2002 SpójnoÊç Spo∏eczno-Gospodarcza „Integracja spo∏eczna i zawodowa grup zagro˝onych wykluczeniem“. Tytu∏ projektu: „Infostradà do e-pracy“
Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach programu Phare
2002 SpójnoÊç Spo∏eczno-Gospodarcza „Integracja spo∏eczna
i zawodowa grup zagro˝onych wykluczeniem“. Tytu∏ projektu: „Aktywne i kompleksowe formy przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu wÊród osób d∏ugotrwale bezrobotnych“
Polskà Fundacjà OÊrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie w ramach programu Phare
2002 SpójnoÊç Spo∏eczno-Gospodarcza „Promocja wzrostu
zatrudnienia wÊród m∏odzie˝y“. Tytu∏ projektu: „Dobry start“
Biurem Doradztwa Personalnego Consultor Sp. z o.o. w ramach SPO RZL Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracji zawodowej i spo∏ecznej Dzia∏anie 1.2 Perspektywy
dla m∏odzie˝y. Tytu∏ projektu: „Aktywni na starcie“.

Miejski Urzàd Pracy w Lublinie wspó∏pracuje ponadto
z Miejskim Centrum Informacji ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin,
tel./fax (081) 44 22 149, www.lublin.infocentrum.com.pl
Od poniedzia∏ku do soboty w godz. 7.30-17.30 osoby majà
mo˝liwoÊç skorzystania z Internetu, sprz´tu komputerowego,
skanera w celu napisania i wydrukowania CV, listu motywacyjnego, podania, pisma. MCI Êwiadczy równie˝ us∏ugi w zakresie poÊrednictwa wynajmu powierzchni handlowych, pomocy w wyszukiwaniu partnerów handlowych; w promocji us∏ug agroturystycznych, w dzia∏alnoÊci reklamowo-informacyjnej

Ponadto MUP wspó∏pracje z partnerami
w zakresie aktywnej polityki rynku pracy:
• Europejskim Domem Spotkaƒ - Fundacjà Nowy Staw w ramach Programu Phare 2002 Koordynacja Dzia∏aƒ Instytucji
Rynku Pracy w projekcie pt. „Merytoryczne i organizacyjne
wsparcie instytucji dzia∏ajàcych na rzecz lokalnego rynku pracy w Lublinie“
• Fundacjà Rozwoju Lubelszczyzny w ramach programu Phare
2002 Koordynacja dzia∏aƒ instytucji rynku pracy „Lokalna ini-

24. Polska Fundacja OÊrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland“
Polish Foundation of the Opportunities Industrialization
Centers „OIC POLAND“
Sektor pozarzàdowy

20-009 Lublin, ul. Me∏giewska 7/9
Tel.: (081) 749 17 70, Fax: (081) 749 32 13
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl
adres strony internetowej: www.oic.lublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek - piàtek 8.00-16.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: osoby chcàce zdobyç nowe lub podnieÊç kwalifikacje zawodowe, osoby bezrobotne, pracodawcy

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
B doradztwo zawodowe
C poradnictwo psychologiczne
D poradnictwo prawne
F kursy i szkolenia zawodowe
G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
H poÊrednictwo pracy
¸ pomoc finansowa
• po˝yczki dla osób m∏odych na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej
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w warunkach nowej gospodarki oraz do pe∏nego wykorzystania mo˝liwoÊci rozwojowych, jakie kryjà si´ we wspó∏czesnych
technologiach informatycznych.

O instytucji:
Fundacja jest organizacjà pozarzàdowà dzia∏ajàcà od 1991 roku. Fundacja dzia∏a na rzecz rozwoju gospodarczego regionu,
g∏ównie poprzez dzia∏ania edukacyjne i promujàce przedsi´biorczoÊç. Misjà Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie
i wdra˝anie programów edukacyjnych i doradczych.

W 2000 r. przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Ambasady Brytyjskiej utworzone zosta∏o stowarzyszenie Lubelskie
Centrum Kobiet zrzeszajàce kobiety pragnàce dzia∏aç aktywnie
na rzecz rozwijania oraz propagowania inicjatyw i postaw
sprzyjajàcych poprawie sytuacji spo∏ecznej, ekonomicznej
i zdrowotnej kobiet Lubelszczyzny.

Fundacja nale˝y do sieci Krajowego Systemu Us∏ug dla MÂP
prowadzonego przez PARP, jest akredytowanym wykonawcà
programów pomocowych dla MÂP oraz wspiera po˝yczkami
podejmowanie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
m∏ode. Fundacja posiada licencj´ Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej jako agencja poÊrednictwa pracy w zakresie poÊrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
(nr 371/1a) oraz jako agencja doradztwa personalnego
(nr 371/2). Kwartalnie z pomocy Fundacji korzysta oko∏o 720
osób.

W okresie od czerwca 2001 r. do paêdziernika 2002 r. Fundacja „OIC Poland“ zrealizowa∏a dzi´ki wsparciu finansowemu
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci program „Przeciwdzia∏anie strukturalnemu bezrobociu kolejarzy w województwie lubelskim i Êwi´tokrzyskim- pilota˝owy program w formie
„outplacementu“ - program doradczo-szkoleniowy, w∏àcznie
z poÊrednictwem pracy dla przedsi´biorstw przeprowadzajàcych restrukturyzacj´ zatrudnienia, zainteresowanych losami
zwalnianych pracowników.

Na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 paêdziernika 2000 roku
przez Fundacj´ zosta∏a utworzona Wy˝sza Szko∏a Ekonomii
i Innowacji w Lublinie. WSEI wpisana jest do rejestru MENiS
wy˝szych szkó∏ zawodowych pod nr 57. G∏ównym celem Uczelni jest kszta∏cenie na 3 - letnich studiach zawodowych. WSEI
nie jest Uczelnià komercyjnà, jej dzia∏alnoÊç opiera si´ na priorytetach statutowych Fundacji. Szko∏a dzia∏a pr´˝nie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni jà unikalnà i jedynà takà Uczelnià w regionie. WSEI kszta∏ci obecnie na studiach
dziennych i zaocznych na 7 specjalnoÊciach licencjackich,
1 specjalnoÊci in˝ynierskiej i 17 kierunkach studiów podyplomowych ponad 2900 studentów.

Podstawowe dzia∏ania fundacji to dzia∏alnoÊç szkoleniowa,
konsultingowo - doradcza, wydawnicza, wsparcie rozwoju
przedsi´biorstw oraz zwalczanie bezrobocia.
W sposób sta∏y Fundacja realizuje dzia∏alnoÊç edukacyjnà pod
postacià studiów podyplomowych oraz wy˝szych studiów zawodowych licencjackich oraz in˝ynieryjnych przez Wy˝szà
Szko∏´ Ekonomii i Innowacji w Lublinie, której Fundacja jest za∏o˝ycielem, a tak˝e w ramach szkoleƒ otwartych, zamkni´tych
oraz poprzez projekty.
Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji prowadzi LUBELSKI REGIONALNY OÂRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPO¸ECZNEGO jest instytucjà Êwiadczàcà nieodp∏atnà pomoc
informacyjnà, szkoleniowà i doradczà w zakresie przygotowywania i realizacji projektów do Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS) i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla potencjalnych projektodawców z Lubelszczyzny. Celem dzia∏alnoÊci
OÊrodka jest Êwiadczenie bezp∏atnych us∏ug szkoleniowych
i doradczych dla potencjalnych projektodawców Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego oraz promowanie, animowanie i inspirowanie dzia∏aƒ z zakresu rozwoju zasobów ludzkich realizowanych na terenie województwa lubelskiego. Lubelski ROSzEFS
dzia∏a w trzech formach:

Fundacja „OIC Poland“ jest prekursorem skierowanego do m∏odzie˝y i nauczycieli szkó∏ Êrednich programu „Przygotowanie
do wejÊcia na rynek pracy“, pierwszego tego rodzaju programu
w skali kraju, którego celem by∏o wypracowanie pozytywnego
stosunku do pracy, poznanie technik poszukiwania zatrudnienia oraz planowania kariery zawodowej w okresie rosnàcego
bezrobocia. W latach 1992-2001 w programie Fundacji uczestniczy∏o ponad 40 tysi´cy m∏odzie˝y i nauczycieli.
Przy wsparciu OIC International Inc. Fundacja by∏a prekursorem
tworzenia inkubatorów przedsi´biorczoÊci w Polsce. W 2000 r.
zosta∏o utworzone przez Fundacj´ „OIC Poland“ Lubelskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (LCITT) - stowarzyszenie
przedsi´biorstw regionu po∏udniowo-wschodniego, swojà
dzia∏alnoÊcià obejmujàce jednak˝e obszar ca∏ej Polski. Celem
powstania LCITT jest rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw
i postaw sprzyjajàcych integracji dzia∏aƒ na rzecz stymulowania
rozwoju gospodarczego regionu poprzez transfer do przedsi´biorstw innowacyjnych i proekologicznych technologii oraz nowoczesnych metod zarzàdzania. Centrum zrealizowa∏o m. in.
cykl warsztatów szkoleniowych: „Budowa Strategii Ma∏ych
Przedsi´biorstw“ oraz „Aktywne Wykorzystanie Technologii Informatycznych w Nowej Gospodarce“, wspó∏finansowanych
przez Ministerstwo Gospodarki, majàce na celu przygotowanie
kadry zarzàdzajàcej ma∏ych przedsi´biorstw do dzia∏alnoÊci

A. Szkolenia i warsztaty na temat Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS) w Polsce oraz zarzàdzania projektami zgodnie
ze standardami Unii Europejskiej
B. Animowanie lokalnych inicjatyw w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich oraz generowanie projektów do zaprogramowanych dzia∏aƒ EFS w Polsce
C. Rozpowszechnianie informacji i promocja Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego (EFS) na terenie województwa lubelskiego.
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zasad dzia∏ania i mo˝liwoÊci pozyskania pomocy strukturalnej zw∏aszcza na projekty zwiàzane z konwersjà ukrytego
bezrobocia na terenach wiejskich i nadwy˝ki zatrudnionych
w rolnictwie zw∏aszcza w kierunku sektora us∏ug. Zak∏adamy
zorganizowanie 68 jednodniowych spotkaƒ promocyjno-informacyjnych o kierunkach, mo˝liwoÊciach i zasadach uzyskiwania wsparcia z funduszy strukturalnych, co oznacza, ˝e
informacja dotrze do oko∏o 6800-7000 zainteresowanych
osób. Osoby te nast´pnie rozpowszechnià otrzymane informacje w swoich Êrodowiskach. W trakcie realizacji projektu
funkcjonowaç b´dzie przy Izbach Rolniczych i organizacjach
przedsi´biorców oraz oÊrodkach KSU dla MÂP doradztwo
dla podmiotów pragnàcych zasi´gnàç bardziej zindywidualizowanej informacji i porady. Zak∏adamy, ˝e z doradztwa
w trakcie projektu (od kwietnia do grudnia 2005 roku) z doradztwa skorzysta 800-1600 podmiotów.

Inne dzia∏ania i programy dotyczàce
rynku pracy:
Aktualnie prowadzone:
• PROGRAM LEONARDO DA VINCI Managerial Competence
Level Assessment, Training Plan and Implementation for
SMEs Projekt ASTRA zak∏ada zdefiniowanie Europejskiego
Profilu Mened˝erskiego i skonfrontowanie z kontekstami narodowymi 6 krajów partnerskich w celu stworzenia elektronicznego narz´dzia do samooceny poziomu kompetencji
mened˝erskich u osób planujàcych rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz u w∏aÊcicieli/mened˝erów ma∏ych firm zatrudniajàcych do 10 osób. Ocena poziomu kompetencji mened˝erskich to punkt wyjÊcia dla doboru dostosowanych do
indywidualnych potrzeb, efektywnych szkoleƒ pozwalajàcych na uzupe∏nienie braków stwierdzonych w trakcie oceny. D∏ugofalowym efektem projektu b´dzie upowszechnienie kultury ciàg∏ego podnoszenia kwalifikacji w Êrodowisku
ma∏ych firm, a tak˝e zwi´kszenie ich efektywnoÊci i konkurencyjnoÊci u∏atwiajàce osiàgniecie rynkowego sukcesu.

Planowane do realizacji:
1. Europejski mened˝er - studia podyplomowe dla firm Lubelszczyzny (SPO RZL 2.3a)
2. Kompleksowy Program Rozwoju Kadry Grupy POLOmarket
(SPO RZL 2.3a)

• „WYJÂå NA PROSTÑ“ IW EQUAL. W ramach projektu chcemy zidentyfikowaç i niwelowaç bariery psychologiczne, edukacyjne i spo∏eczne, jakie utrudniajà podj´cie zatrudnienia
osobom, które popad∏y w konflikt z prawem. Projekt polega
na adaptacji metodologii outplacementu i podejÊcia procesowego do reintegracji zawodowej skazanych. W ramach
projektu realizowane b´dà m. in. poradnictwo zawodowe,
treningi aktywizujàce, szkolenia zawodowe, komputerowe
i przygotowujàce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Partnerstwo oprócz Fundacji tworzy Kurator Okr´gowy,
Okr´gowy Inspektorat S∏u˝by Wi´ziennej, Zak∏ad Karny
w ZamoÊciu, Zak∏ad Karny w Hrubieszowie, Stowarzyszenie
Patronat, Stowarzyszenie MONAR, ZDZ. Z partnerstwem
wspó∏pracowaç b´dà tak˝e PUP, Wydzia∏ Prawa UMCS oraz
Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych KUL. JesteÊmy cz∏onkiem mi´dzynarodowego partnerstwa HIDAK (7 partnerstw krajowych).

3. Program Rozwoju Kadry Spó∏dzielni SPO¸EM (SPO RZL
2.3a)
4. Program Rozwoju Kadry LPBO S.A. (SPO RZL 2.3a)
5. Rozwój kompetencji zawodowych kadry MÂP Lubelszczyzny
(SPO RZL 2.3a)
6. Rozwój kompetencji zawodowych kadry MÂP Podlasia
(SPO RZL 2.3a)
7. Program Rozwoju Kadry Lubelskich Zak∏adów
Tytoniowych S.A. (SPO RZL 2.3a)
7. AKTYWNI-SAMODZIELNI-WARTOÂCIOWI - integracja
zawodowa osób niepe∏nosprawnych z regionów „Êciany
wschodniej“ SPO RZL 1.4

• „DOBRY START“ PHARE 2002. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa m∏odzie˝y wkraczajàcej na rynek poprzez zindywidualizowanà i kompleksowà pomoc w rozpoczynaniu
i budowaniu w∏asnej kariery zawodowej oraz poprawa umiej´tnoÊci ogólnych i kwalifikacji poprzez szkolenia i sta˝e zawodowe, co w efekcie przyniesie zwi´kszenie skutecznoÊci
uczestników projektu w pozyskiwaniu zatrudnienia. Grupa
docelowà projektu jest 60 bezrobotnych mieszkaƒców woj.
lubelskiego w wieku poni˝ej 26 lat, ze Êrednim i wy˝szym wykszta∏ceniem bez prawa do zasi∏ku. Beneficjenci w ramach
projektu odb´dà szkolenia oraz sta˝e zawodowe.

8. System Informacji Zawodowej dla Osób Niepe∏nosprawnych (SIZ-ON) w województwie lubelskim SPO RZL 1.4
9. Integracja rynku pracy na rzecz osób niepe∏nosprawnych
SPO RZL 1.4

• Projekt „ÂCIANA WSCHODNIA“ (4/POPT/3.1/2004/09)
Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Celem projektu jest
podniesienie wiedzy rolników oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców z terenu „Êciany wschodniej“ (województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie i Êwi´tokrzyskie) na temat
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25. Powiatowy Urzàd Pracy w Lublinie
Instytucja samorzàdowa
20-954 Lublin, ul.Me∏giewska 11
Tel.: (081) 745 18 16, Fax: (081) 745 18 17
e-mail: urzad@puplublin.pl
adres strony internetowej: www.puplublin.pl
Godziny pracy: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek - 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.00; piàtek 7.30-15.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: nie
Klienci: bezrobotni i poszukujàcy pracy

J kluby pracy
K rejestracja i zasi∏ki, przyznawanie innych Êwiadczeƒ z tytu∏u
bezrobocia
¸ pomoc finansowa
• udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowo bezzwrotnych Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
• refundowanie osobom bezrobotnym kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczàcych podj´cia
dzia∏alnoÊci gospodarczej

Formy pomocy:

• refundowanie kosztów wyposa˝enie i doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

A informacja o rynku pracy
• Ekspres doradztwo - udzielenie szybkiej, rzeczowej, konkretnej informacji, a poprzez to zwi´kszenie dost´pnoÊci
us∏ug urz´du pracy i innych instytucji wspierajàcych osoby
bezrobotne. Informacja udzielana jest pod numerem tel.
745 19 01

Inne:
• prace interwencyjne
• roboty publiczne;

• konsultacje przed rozmowà z pracodawcà

O instytucji:

• udzielanie informacji dotyczàcej sposobów przygotowania
dokumentów aplikacyjnych

Wszechstronna pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujàcych
pracy. Miesi´cznie z us∏ug oferowanych przez PUP w Lublinie korzysta Êrednio oko∏o 5400 osób.

• wskazanie instytucji na lokalnym rynku pracy (agencje zatrudnienia, pracy tymczasowej, biura karier, firmy szkolàce,
stowarzyszenia, fundacje)
• wskazanie us∏ug z których osoby bezrobotne mogà skorzystaç np. w zakresie szkoleƒ, ofert pracy na lokalnym rynku

Inne aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

• informowanie o mo˝liwoÊciach podj´cia pracy za granicà,
warunkach ubezpieczenia, dokumentach niezb´dnych przy
wyjazdach zagranicznych

• Seminaria „Dotacje dla przedsi´biorczych“ organizowane na
terenie poszczególnych gmin Powiatu Lubelskiego- stanowià
prób´ kreowania i rozwijania przedsi´biorczoÊci wÊród mieszkaƒców powiatu, w tym do osób bezrobotnych, jak i pracodawców naszego powiatu. Uczestnicy seminariów otrzymujà
kompleksowà informacj´ na temat jak rozpoczàç dzia∏alnoÊç
gospodarczà. Seminaria organizowane sà we wspó∏pracy
w wieloma organizacjami pozarzàdowymi, dzia∏ajàcymi na lokalnym rynku pracy. Celem jest pomoc przedsi´biorcom
w uzyskaniu wiedzy o sposobach dofinansowania swoich
przedsi´wzi´ç z ró˝nego rodzaju programów, rozwijaniu inwestycji, bo to przede wszystkim inwestycje tworzà nowe
miejsca pracy.

• udzielanie informacji o dzia∏alnoÊci Urz´du Pracy: dokumentach potrzebnych przy rejestracji, warunkach uzyskania
statusu bezrobotnego i prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych,
warunkach skierowania na sta˝, prace interwencyjne, roboty publiczne, mo˝liwoÊci uczestnictwa w szkoleniach
i warsztatach poszukiwania pracy organizowanych przez
Urz´dy Pracy
B doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne
C poradnictwo psychologiczne
D poradnictwo prawne

• projekt „Twój start“ - Dzia∏. 1.2 SPO RZL - Perspektywy dla
m∏odzie˝y“ (czas realizacji: 1.04.2004 r. - 30.06.2005 r.), którego celem strategicznym jest udzielenie mo˝liwie pe∏nego
wsparcia bezrobotnej m∏odzie˝y do 25 lat i bezrobotnym absolwentom wszystkich typów szkó∏ (zgodnie z UP SPO RZL)
zarejestrowanym w PUP w Lublinie i u∏atwienie tej kategorii
osób startu zawodowego.

F kursy i szkolenia zawodowe
• szkolenia, sta˝e, przygotowanie zawodowe
G warsztaty w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy
H poÊrednictwo pracy
• oferty pracy lokalne i krajowe
• us∏ugi EURES - oferty pracy za granicà

• projekt „Szansa na powrót“ - Dzia∏. 1.3 SPO RZL - Przeciwdzia∏anie i zwalczanie d∏ugotrwa∏ego bezrobocia (czas realizacji: 1.04.2004 r. -30.06.2005 r.), którego g∏ównym celem jest
przeciwdzia∏anie d∏ugotrwa∏emu bezrobociu w powiecie lubelskim.

• Ekspres praca - dodatkowa forma poÊrednictwa pracy czasowej, która umo˝liwia pracodawcom poszukujàcym pracowników do prac krótkotrwa∏ych, sezonowych itp. (z wyjàtkiem
prac polowych) znalezienie odpowiednich kandydatów
w mo˝liwie jak najkrótszym czasie. Istnieje mo˝liwoÊç zg∏aszania ofert pracy po godzinach pracy Urz´du drogà mailowà na adres: ekspres.praca@puplublin.pl. Ta forma poÊrednictwa pracy realizowana jest poprzez uruchomienie dodatkowego numeru tel. 7466636, przy którym dy˝uruje w sposób ciàg∏y poÊrednik pracy.
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26. Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci „Zarembiacy“ przy
Domu Dziecka Nr 2 w Lublinie im. Ewy Szelburg - Zarembiny
Sektor pozarzàdowy

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 32
Tel.: (081) 532 08 30, Fax: (081) 743 69 66
e-mail: kontakt@domdziecka.lublin.pl,
Godziny pracy: kontakt telefoniczny
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: g∏ównie obecni i byli wychowankowie placówek opiekuƒczo - wychowawczych i ich rodziny

O instytucji:
Towarzyszenie Przyjació∏ Dzieci „Zarembiacy“ przy Domu Dziecka
nr 2 w Lublinie zosta∏o zarejestrowane 11 paêdziernika 1994 r.
G∏ówne rodzaje dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia „ Zarembiacy“:
• udzielanie pomocy by∏ym wychowankom Domu dziecka i ich
rodzinom,
• pomoc w organizacji wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y, wspieranie dzia∏alnoÊci sportowej,
• propagowanie idei rodzinnej opieki zast´pczej w Êrodowisku
i wspieranie akcji poszukiwania rodzin zast´pczych dla podopiecznych Domu Dziecka.

Formy pomocy:
A informacja o rynku pracy
C poradnictwo psychologiczne
H poÊrednictwo pracy

27. Stowarzyszenie „Zwiàzek Bezrobotnych“
Sektor pozarzàdowy
20-082 Lublin, ul.Zielona 5/3c
Tel.: (0-81) 742-64-13 Fax:
e-mail: zwiazekbezrobotnych@wp.pl
adres strony internetowej: www.zblublin.republika.pl/index.htm
Godziny pracy:
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych:
Klienci: osoby bezrobotne

na Rzecz Zatrudnienia w Lublinie pod patronatem Prezydenta
Miasta, którego nasz Zwiàzek jest cz∏onkiem-za∏o˝ycielem.
Cz∏onkowie Zwiàzku Bezrobotnych aktywnie uczestniczà w szkoleniach i konferencjach dotyczàcych lokalnego rynku pracy, problemów bezrobocia oraz sposobów pozyskiwania Êrodków z UE
organizowanych przez instytucje i organizacje regionalne i centralne. Dzi´ki wspó∏pracy z Bankiem ˚ywnoÊci w Lublinie cz∏onkowie naszej organizacji otrzymujà doraênie produkty ˚ywnoÊciowe. W poprzedniej siedzibie Zwiàzku przy ul. Wieniawskiej
funkcjonowa∏ punkt informacyjny dla bezrobotnych, w którym
zainteresowani mogli dowiedzieç si´ o organizowanych szkoleniach, bezp∏atnych punktach porad prawnych, ofertach pracy
z prasy lokalnej itp.
Bardzo du˝e zainteresowanie bezrobotnych tego typu ofertà
spowodowa∏o i˝ u˝ytkowany lokal nie by∏ w stanie spe∏niç swojej funkcji, stàd decyzja Zarzàdu o wydzier˝awieniu lokalu o wi´kszej powierzchni.
Obecnie Zwiàzek najmuje lokal o pow. Ok. 80 m kw. Przy ulicy
Zielonej 5, na który sk∏adajà si´ dwa pomieszczenia szkoleniowobiurowe. Po zakoƒczeniu prac adaptacyjnych i doposa˝eniu pracowni w niezb´dny sprz´t komputerowy w najbli˝szym czasie
Centrum Integracji Bezrobotnych b´dzie mog∏o rozpoczàç swojà
dzia∏alnoÊç.

Formy pomocy:
A
D
E
L

informacja o rynku pracy
poradnictwo prawne
rzecznictwo i ochrona praw
pomoc rzeczowa

O instytucji:
Stowarzyszenie Zwiàzek Bezrobotnych w Lublinie posiada status
organizacji po˝ytku publicznego (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sàdowym pod numerem 000201731) i jego g∏ównym celem dzia∏ania jest szeroko rozumiana aktywizacja osób bezrobotnych oraz zapobieganie wykluczeniu spo∏ecznemu osób d∏ugotrwale pozostajàcych bez pracy. Stowarzyszenie Zwiàzek Bezrobotnych; jest kontynuatorem dzia∏aƒ Polskiego Zwiàzku Bezrobotnych oddzia∏ w Lublinie (powsta∏ w paêdzierniku 2002 r.)
z siedzibà przy ul. Wieniawskiej 15A. W ramach prowadzonej
przez Zwiàzek dzia∏alnoÊci wielu bezrobotnych w latach 20032004 zatrudnionych zosta∏o do prac sezonowych w rolnictwie
i ogrodnictwie. Dzi´ki inicjatywie Zarzàdu w 2003 r. Zwiàzek
zg∏osi∏ list´ swoich cz∏onków do wyborów na ∏awników sàdowych. W wyniku tego dziesi´ç ze zg∏oszonych osób pe∏ni t´ funkcj´ w Rejonowym i Okr´gowym sàdzie Pracy w kadencji 20042007. Cz∏onkowie Zarzàdu w 2004 r. byli uczestnikami cyklu
szkoleƒ na temat Wspieranie Rozwoju Lokalnych Porozumieƒ na
rzecz Zatrudnienia; organizowanego przez IMC-Poland. Wynikiem realizacji tego programu by∏o powstanie Lokalnego Forum

Dzia∏alnoÊç Centrum Informacji
Bezrobotnych (CIB) b´dzie realizowane
w dwóch segmentach:
I. informacyjnym:
•
•
•
•

informacje z zakresu rynków pracy,
informacje prawne dotyczàce bezrobotnych,
informacje o alternatywnych formach zatrudnienia,
informacje o mo˝liwoÊciach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• informacje o miejscach pracy sezonowej i tymczasowej
• dzia∏alnoÊç informacyjno-wydawnicza
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• wyrównanie Szans w dost´pie do informacji
• rozpoznanie potrzeb zawodowych i mo˝liwoÊci
zatrudnienia w regionie,
• nabycie praktycznych umiej´tnoÊci w poruszaniu si´
na rynku pracy,
• podwy˝szenie osobistych i zawodowych aspiracji
ze szczególnym uwzgl´dnieniem osób d∏ugotrwale
bezrobotnych,
• poprawa wizerunku bezrobotnych w oczach
spo∏eczeƒstwa i potencjalnych pracodawców,
• nabycie praktycznych umiej´tnoÊci w korzystaniu
z nowoczesnych technik tele-informatycznych
• zwi´kszenie udzia∏u bezrobotnych w pracach
organizacji pozarzàdowych.

II. poradniczo-szkoleniowym:
• samokszta∏cenie bezrobotnych,
• wsparcie psychologiczne (grupy wsparcia),
• doradztwo zawodowe (przygotowanie do powrotu
na rynek pracy),
• aktywizacja spo∏eczna poprzez zwi´kszanie udzia∏u osób
bezrobotnych w pracach na rzecz organizacji pozarzàdowych

Zak∏adanym rezultatem powstania
i funkcjonowania Centrum Integracji
Bezrobotnych b´dzie:
• powstanie nowoczesnego oÊrodka informacyjno-integracyjnego dla bezrobotnych,

28. Urzàd Miasta Lublin
City of Lublin
Administracja samorzàdowa
• promocja eksportu produktów i us∏ug Êwiadczonych przez
przedsi´biorców lubelskich

20-950 Lublin, Pl. ¸okietka 1
Tel.: (081) 44 35 137, Fax: (081) 532 36 10
e-mail: prezydent@um.lublin.pl
adres strony internetowej: www.um.lublin.pl
Godziny pracy:
poniedzia∏ek 10.30-18.30, wtorek - piàtek 7.30-15.30
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: mieszkaƒcy miasta Lublina, inwestorzy, przedsi´biorcy,
goÊcie z kraju i z zagranicy

• organizacja i promocja krajowych i mi´dzynarodowych
targów oraz konferencji gospodarczych w Lublinie,
• udzia∏ w targach i wystawach w kraju i zagranicà w celu
promocji potencja∏u gospodarczego Lublina oraz organizacja
misji gospodarczych
• Biuro Obs∏ugi Mieszkaƒców:
• udzielanie informacji dotyczàcych pracy Urz´du Miasta,
• przyjmowanie pism od interesantów skierowanych do Urz´du
Miasta,

Formy pomocy:

• wydawanie gotowych druków niezb´dnych przy za∏atwianiu
spraw w Urz´dzie Miasta, pomoc przy ich wype∏nianiu,
sprawdzanie kompletnoÊci sk∏adanych dokumentów

A informacja o rynku pracy

Inne:

• udost´pnianie uchwa∏ Rady Miasta i zarzàdzeƒ Prezydenta
Miasta

• opracowywanie i popularyzowanie informacji o mo˝liwoÊciach i warunkach inwestowania w Lublinie przez Referat ds.
Obs∏ugi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:

• nawiàzywanie i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami
• informowanie we wspó∏pracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta o mo˝liwoÊciach i warunkach uzyskania gruntów, budynków i lokali dla prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej

• „System stypendialny szansà ponadgimnazjalistów z terenów
wiejskich“ ZPORR, Dzia∏anie 2.2
• „Mi´dzyszkolne Centrum Wdra˝ania Kszta∏cenia Modu∏owego“ Phare 2001, RZL.

• opracowywanie i popularyzowanie informacji o mo˝liwoÊciach i warunkach inwestowania w Lublinie.

• „Zintegrowany system szkoleniowy szansà podniesienia kwalifikacji pracowników“ ZPORR, Dzia∏anie 2.1

• koordynowanie wspó∏pracy Miasta z przedsi´biorcami lubelskimi i organizacjami oko∏obiznesowymi

• „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. ¸opaciƒskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dost´pu
do Internetu (PIAP-ów) w filiach MBP ZPORR, Dzia∏anie 1.4

• realizacja programów sprzyjajàcych rozwojowi przedsi´biorczoÊci w Lublinie
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29. Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie
Voivodeship Labour Office in Lublin
Administracja samorzàdowa
20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
Tel.: (081) 532 49 22, 532 04 94
Fax: (081) 532 49 22, 532 04 94
e-mail: luwu@praca.gov.pl
adres strony internetowej: www.wup.lublin.pl
Godziny pracy:
pon., Êr.,czw.: 7.30-15.30, wt.: 7.30-16.00, pt.: 7.30-15.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: osoby poszukujàce pracy, bezrobotne, osoby chcàce
podnieÊç kwalifikacje zawodowe, pracodawcy

Aktualnie prowadzone dzia∏ania
i programy dotyczàce rynku pracy:
Aktualnie Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie realizuje dzia∏ania
w nast´pujàcych obszarach:

Europejski Fundusz Spo∏eczny - Sektorowy
Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Wojewódzki Urzàd Pracy jest instytucjà wdra˝ajàcà SPO RZL
w zakresie nast´pujàcych dzia∏aƒ:
1. W ramach Priorytetu 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracji zawodowej i spo∏ecznej SPO RZL:

Formy pomocy:

Dzia∏anie 1.2

A informacja o rynku pracy - w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
B doradztwo zawodowe - dla m∏odzie˝y w ramach programu
„Pierwsza Praca“, w Centrach Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej
C poradnictwo psychologiczne - w Centrach Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
D poradnictwo prawne - dla m∏odzie˝y w ramach programu
„Pierwsza Praca“
F kursy i szkolenia zawodowe - m.in. w ramach programu
„Pierwsza Praca“
G pomoc i szkolenia w zakresie umiej´tnoÊci poszukiwania pracy - w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
H poÊrednictwo pracy - w ramach umów krajowych i mi´dzynarodowych, w ramach Europejskiej Sieci PoÊrednictwa Pracy
„EURES“
J kluby pracy - w Centrach Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej

Perspektywy dla m∏odzie˝y, którego celem jest udzielenie mo˝liwie pe∏nego wsparcia poprzez dzia∏ania wspierajàce i promujàce zatrudnienie oraz samozatrudnienie m∏odzie˝y, w tym absolwentów wszystkich typów szkó∏ tak, aby nie stawali si´ i nie pozostawali bezrobotnymi.

Dzia∏anie 1.3
Przeciwdzia∏anie i zwalczanie d∏ugotrwa∏ego bezrobocia, którego celem jest ograniczenie zjawiska d∏ugotrwa∏ego bezrobocia
i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i d∏ugotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej tak, aby
nie wypad∏y z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia spo∏ecznego tych osób.

Europejski Fundusz Spo∏eczny - Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
W zakresie ZPORR Wojewódzki Urzàd Pracy zajmuje si´ wdra˝aniem nast´pujàcych dzia∏aƒ:

Dzia∏anie 2.1

Inne:

Rozwój umiej´tnoÊci powiàzany z potrzebami regionalnego
rynku pracy i mo˝liwoÊci kszta∏cenia ustawicznego w regionie

• W ramach programu „Pierwsza praca“ - sta˝e, przygotowanie
do wykonywania zawodu, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, po˝yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
stypendium w okresie kontynuowania nauki, dodatek aktywizacyjny, przyznanie Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dot. podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania dla osób, które podejmà sta˝
lub szkolenie poza miejscem sta∏ego zamieszkania. Program
obejmuje równie˝ szerokà gam´ us∏ug doradczych Êwiadczonych przez doradców zawodowych i poÊredników pracy. Bezrobotna m∏odzie˝ mo˝e uczestniczyç w gie∏dach i targach pracy organizowanych przez powiatowe urz´dy pracy.

Beneficjenci ostateczni tego dzia∏ania to najcz´Êciej pracujàce
osoby doros∏e zg∏aszajàce z w∏asnej inicjatywy ch´ç podwy˝szania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku
pracy (poza godzinami pracy), w szczególnoÊci osoby zamieszka∏e na obszarach marginalizowanych, w tym obszarach wiejskich
i obszarach restrukturyzacji przemys∏ów:

Dzia∏anie 2.3
Reorientacja zawodowa osób odchodzàcych z rolnictwa
Beneficjentami ostatecznymi tego dzia∏ania sà rolnicy i domownicy, z wy∏àczeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcàce podjàç
zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

O instytucji:

Dzia∏anie 2.4

WUP jest jednostkà bud˝etowà Woj. Lubelskiego. Realizuje zadania Samorzàdu Woj. Lubelskiego w zakresie zatrudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobociu. Siedzibà Urz´du jest Lublin. WUP posiada trzy filie: w Che∏mie, Bia∏ej Podlaskiej i ZamoÊciu. WUP
przeprowadzi∏ trzy edycje konkursów og∏oszonych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Obecnie na terenie województwa lubelskiego dzia∏a 46
Gminnych Centrów Informacji. Kwartalnie z pomocy Wojewódzkiego Urz´du Pracy korzysta oko∏o 20 tys. osób.

Reorientacja zawodowa osób zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi
Beneficjenci ostateczni to pracownicy przemys∏ów i sektorów
podlegajàcych procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagro˝one
utratà pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.

Pierwsza Praca
Wojewódzki Urzàd Pracy realizuje Rzàdowy Program Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca“. Jego celem jest u∏a30

w Lublinie, Bia∏ej Podlaskiej, Che∏mie i ZamoÊciu. Placówki te
Êwiadczà wyspecjalizowane us∏ugi w zakresie planowania kariery zawodowej dla osób bezrobotnych i poszukujàcych pracy,
opracowujà, aktualizujà i upowszechniajà informacje zawodowe
na terenie województwa, a tak˝e prowadzà zaj´cia aktywizujàce
dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy. Zadaniem Centrum jest
równie˝ udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagajàce szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Wszystkie us∏ugi sà bezp∏atne.

twienie m∏odym ludziom wchodzàcym na rynek pracy zdobycia
pierwszych doÊwiadczeƒ zawodowych oraz ograniczenie bezrobocia w tej grupie spo∏ecznej. Uczestnikami programu mogà byç:
• osoby bezrobotne do 25 roku ˝ycia zarejestrowane
w powiatowym urz´dzie pracy,
• osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które w okresie do
up∏ywu 12 miesi´cy od dnia okreÊlonego w dyplomie, Êwiadectwie lub innym dokumencie poÊwiadczajàcym ukoƒczenie szko∏y wy˝szej, nie ukoƒczy∏y 27 roku ˝ycia.
Od 1 czerwca 2004 r. wprowadzone zosta∏y nowe formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, z których mogà korzystaç
uczestnicy programu „Pierwsza Praca“. Sà to: sta˝e, przygotowanie do wykonywania zawodu, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, po˝yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
stypendium w okresie kontynuowania nauki, dodatek aktywizacyjny, przyznanie Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
dot. podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania dla osób, które podejmà sta˝ lub szkolenie poza miejscem sta∏ego zamieszkania. Program obejmuje
równie˝ szerokà gam´ us∏ug doradczych Êwiadczonych przez doradców zawodowych i poÊredników pracy. Bezrobotna m∏odzie˝
mo˝e uczestniczyç w gie∏dach i targach pracy organizowanych
przez powiatowe urz´dy pracy.

Realizacja umów mi´dzyrzàdowych
Wojewódzki Urzàd Pracy kieruje obywateli Polski do pracy za granicà do paƒstw, z którymi Polska ma podpisane umowy lub porozumienia.
Obywatele polscy, w oparciu o Ustaw´ o promocji zatrudnieniu
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., mogà podejmowaç prac´ u zagranicznych pracodawców na zasadach
obowiàzujàcych w kraju zatrudnienia, na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpoÊrednio z pracodawcami zagranicznymi bàdê zawieranych za poÊrednictwem upowa˝nionych
organizacji lub instytucji. Polska zawar∏a umowy mi´dzyrzàdowe
o wzajemnym zatrudnieniu pracowników z nast´pujàcymi paƒstwami: Republikà Federalnà Niemiec, Francjà, Szwajcarià, Belgià, Hiszpanià, Libià, Czechami, Litwà, Rosjà, Ukrainà, Bia∏orusià,
Luksemburgiem.
Ponadto Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie, zgodnie z zawartym
porozumieniem pomi´dzy Rzàdami Polski i Niemiec, ka˝dego roku w IV kwartale przeprowadza nabór studentów do pracy wakacyjnej.

Gminne Centra Informacji
i Akademickie Biura Karier
Wojewódzki Urzàd Pracy przeprowadzi∏ trzy edycje konkursów
og∏oszonych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Obecnie na terenie województwa lubelskiego dzia∏a 46 Gminnych Centrów Informacji.
Celem dzia∏ania tych instytucji jest Êwiadczenie na rzecz lokalnej
spo∏ecznoÊci specjalistycznych us∏ug z zakresu poÊrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m.in. poprzez zastosowanie Internetu. Pozytywnà opini´ uzyska∏y dzia∏ajàce w Gminnych Centrach Informacji tzw. „kioski z pracà“, dzi´ki którym mieszkaƒcy
nawet odleg∏ych miejscowoÊci majà dost´p do ofert pracy z terenu województwa, kraju i zagranicy. Podobny zakres zadaƒ majà Akademickie Biura Karier dzia∏ajàce przy wy˝szych uczelniach
i Êwiadczàce us∏ugi na rzecz studentów i absolwentów poszczególnych uczelni. Przyznawanie grantów na tworzenie i rozwój
ABK odbywa∏o si´ tak˝e przy wspó∏udziale Wojewódzkiego Urz´du Pracy.

EURES (European Employment Services)
- Europejskie S∏u˝by Zatrudnienia
Z dniem przystàpienia do Unii Europejskiej, Polska do∏àczy∏a do
Europejskiej Sieci PoÊrednictwa Pracy, zwanej EURES (European
Employment Services). Jest to sieç wspó∏pracy Publicznych S∏u˝b
Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych
i mi´dzynarodowych, dzia∏ajàcych w obszarze zatrudnienia (takich jak zwiàzki zawodowe, organizacje pracodawców, w∏adze
lokalne i regionalne) w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dzia∏ania ukierunkowane na osoby poszukujàce pracy to przede
wszystkim us∏ugi poÊrednictwa pracy tj. us∏ugi informacyjne i doradcze Êwiadczone równie˝ osobom o szczególnych potrzebach
w zakresie informacji, takim jak m∏odzie˝, osoby starsze, niepe∏nosprawni, kobiety i cz∏onkowie rodzin pracowników migrujàcych na obszarze Unii Europejskiej.
Dzia∏ania w ramach sieci EURES ukierunkowane na pracodawców to: us∏ugi zwiàzane z rekrutacjà i informacjà na rzecz pracodawców pragnàcych rekrutowaç pracowników w innych krajach
EOG, pomoc w zakresie rekrutacji pracowników z innego kraju
europejskiego, mo˝liwoÊç og∏aszani informacji na temat wolnych
miejsc pracy w ka˝dym kraju EOG.
Us∏ugi oferowane pracodawcom i osobom poszukujàcym pracy
sà darmowe

PHARE 2002
Wojewódzki Urzàd Pracy monitoruje realizacj´ projektu „Promocja zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich“. W ramach projektu wdra˝ane sà dwa odr´bne dzia∏ania (podprojekty):
1. Aktywne dzia∏ania w ramach rynku pracy na rzecz bezrobotnych i osób zagro˝onych bezrobociem.
1. Grupa 1 - d∏ugotrwale bezrobotni oraz bezrobotni po
przerwie zwiàzanej z wychowaniem dzieci d∏u˝szej ni˝ 16
tygodni
2. Grupa 2 - bezrobotna m∏odzie˝, w szczególnoÊci bezrobotni absolwenci w rozumieniu przepisów „starej“ ustawy

Koordynacja systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego w zakresie bezrobocia

3. Grupa 3 - w szczególnoÊci bezrobotni z wy˝szym
wykszta∏ceniem

Wojewódzkie urz´dy pracy pe∏nià funkcj´ instytucji w∏aÊciwej, do
której kompetencji nale˝y koordynacja systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego w przedmiocie zabezpieczenia z tytu∏u bezrobocia.
Koordynacja systemów zabezpieczenia spo∏ecznego odbywa si´
na zasadzie:
• Sumowania okresów zatrudnienia i okresów ubezpieczenia
dla uzyskania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia,
(zaÊwiadczenie E 301)

2. Promocja przedsi´biorczoÊci - wsparcie dla firm
rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà

Centra Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
W strukturach WUP funkcjonujà wyspecjalizowane jednostki organizacyjne zajmujàce si´ poradnictwem i informacjà zawodowà
- Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, dzia∏ajàce
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• Eksportu Êwiadczeƒ w trakcie poszukiwania pracy w innym
paƒstwie cz∏onkowskim z zachowaniem prawa do zasi∏ku
dla bezrobotnych przez okres trzech miesi´cy, (zaÊwiadczenie E 303)

Wojewódzki Urzàd Pracy sprawuje nadzór nad przebiegiem s∏u˝by zast´pczej, dokonuje wyk∏adni przepisów regulujàcych t´
s∏u˝b´ oraz wyst´puje w roli „rozjemcy“ w sprawach spornych
dot. poborowego oraz podmiotu.

Oznacza to, ˝e osoba bezrobotna, która posiada okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia przebyte w innym paƒstwie cz∏onkowskim UE/EOG mo˝e je zaliczyç do okresu uprawniajàcego do zasi∏ku dla bezrobotnych. Koordynacja systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego pozwala te˝ na przesy∏anie (transfer) zasi∏ku za granic´. Jest to mo˝liwe tylko wtedy, gdy np. osoba bezrobotna wyje˝d˝a do innego paƒstwa cz∏onkowskiego UE w celu poszukiwania pracy a ma przyznane prawo do zasi∏ku dla bezrobotnych.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
Wojewódzki Urzàd Pracy w Lublinie uczestniczy w pracach
dwóch Partnerstw zawiàzanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowe EQUAL.
1. Partnerstwo o nazwie „@lterEgo“ zosta∏o zawiàzane w Lublinie w celu realizacji projektu, którego zadaniem jest likwidacja barier zwiàzanych z wejÊciem na rynek pracy kobiet i m´˝czyzn samotnie wychowujàcych dzieci i sprawujàcych opiek´
nad osobami zale˝nymi.

S∏u˝ba zast´pcza
Do kompetencji Wojewódzkiego Urz´du Pracy nale˝y mi´dzy innymi realizacja zadaƒ wynikajàcych z Ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz.U. Nr 223 poz. 2217).
S∏u˝ba zast´pcza jest orzekana wobec poborowych, którzy ze
wzgl´du na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie mogà odbywaç zasadniczej s∏u˝by wojskowej.
S∏u˝ba zast´pcza polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony
Êrodowiska, ochrony przeciwpo˝arowej, ochrony zdrowia, pomocy spo∏ecznej, opieki nad osobami niepe∏nosprawnymi albo
bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru
sprawiedliwoÊci.

2. Celem Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju jest integracja funkcjonujàcych w s∏abo zurbanizowanym regionie Polski wschodniej, stowarzyszeƒ i organizacji gospodarczych w szczególnoÊci: MÂP, instytucji samorzàdowych, szkó∏ wy˝szych, firm badawczych oraz organizacji pracowników i pracodawców.

Badania i analizy
Wojewódzki Urzàd Pracy zajmuje si´ równie˝ systematycznym
zbieraniem danych oraz prowadzeniem badaƒ i analiz dotyczàcych sytuacji na regionalnym rynku pracy.

30. Zarzàd Regionu Ârodkowowschodniego NSZZ „SolidarnoÊç“
Sektor pozarzàdowy
20-109 Lublin, ul.Królewska 3
Tel.: (081) 532 08 11, Fax: (081) 532 33 01
e-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl
adres strony internetowej: www.solidarnosc.org.pl/lublin
Godziny pracy: od poniedzia∏ku do piàtku od 8.00 do 16.00
Dost´pnoÊç dla osób niepe∏nosprawnych: tak
Klienci: poszukujàcy pracy, osoby chcàce podnieÊç
kwalifikacje zawodowe

• np. szkolenie z zakresu ksi´gowoÊci dla bezrobotnych
kobiet posiadajàcych na utrzymaniu dzieci
H poÊrednictwo pracy
• Zwiàzkowe Biuro Pracy - bank informacji o osobach
poszukujàcych pracy i pracodawcach posiadajàcych wolne
miejsca pracy
I pomoc w za∏atwianiu formalnoÊci

O instytucji:
Formy pomocy:

NSZZ „SolidarnoÊç“ za∏o˝ony zosta∏ w roku 1980. Celem zwiàzku zawodowego jest reprezentowanie interesów pracowników
przed pracodawcà, zw∏aszcza w kwestiach wynagrodzenia
i przywilejów socjalnych. Zapewnia on równie˝ szkolenia i profesjonalnà pomoc prawnà. W 2004 r znalaz∏y zatrudnienie 82 osoby, które zg∏osi∏y si´ do zwiàzkowego biura pracy.

A informacja o rynku pracy
D poradnictwo prawne
E rzecznictwo i ochrona praw
F kursy i szkolenia zawodowe
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Niniejszy katalog zosta∏ wydany w ramach projektu „Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
instytucji dzia∏ajàcych na rzecz lokalnego rynku pracy“ Projekt jest realizowany przez Europejski
Dom Spotkaƒ - Fundacj´ Nowy Staw w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lubelski OÊrodek
Samopomocy, a sfinansowany ze Êrodków programu Unii Europejskiej Phare 2002.

Cel projektu
W ramach sieci wspó∏pracy dzia∏aç b´dzie Internetowe Centrum Promocji Zatrudnienia z Lokalnà Bazà Danych. W sieci internetowej dost´pna b´dzie informacja na temat gdzie
i w jakim zakresie mo˝na otrzymaç pomoc konsultacyjnà lub
szkoleniowa Êwiadczonà na rzecz m∏odzie˝y, osób bezrobotnych
i pracodawców. Przy pomocy Internetu ∏atwiejsza b´dzie wspó∏praca pomi´dzy lokalnymi instytucjami w zakresie przygotowywania i realizacji projektów majàcych na celu popraw´ sytuacji
na rynku pracy (aktualizowanie informacji o funduszach, terminy
aplikacji, przypominanie partnerom o zadaniach i terminach).
Koordynacja pracy internetowego Centrum wykonywana b´dzie
przez instytucje partnerskà w projekcie - Lubelski OÊrodek Samopomocy.

Celem g∏ównym projektu jest wzmocnienie instytucji rynku pracy
poprzez zacieÊnienie i pog∏´bianie wspó∏pracy oraz wymian´ informacji. Ma to sprzyjaç zwi´kszeniu poziomu koordynacji dzia∏aƒ podmiotów z ró˝nych sektorów spo∏ecznych, które dzia∏ajà
na rzecz bezrobotnych. Szczególne wa˝ne jest to w kontekÊcie
przygotowania do wykorzystania Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Jednà z dróg prowadzàcych do osiàgni´cia tych celów jest efektywne wprowadzanie zmian w dzia∏aniach na rzecz rynku pracy
instytucjach w oparciu o profesjonalne analizy lokalnego rynku pracy.

Organizujàc cykl szkoleniowy chcemy wp∏ywaç na zmian´ stylu pracy osób oddzia∏ywujàcych na sytuacj´ na lokalnym rynku
pracy. Dokonywaç ma si´ to poprzez podnoszenie kwalifikacji
osób zaanga˝owanych w rozwiàzywanie problemów lokalnego
rynku pracy. Warsztaty i szkolenia skoncentrowane b´dà na przekazywaniu wiedzy i umiej´tnoÊci niezb´dnych do efektywnych
dzia∏aƒ na rzecz lokalnego rynku pracy

Prowadzàc badania ankietowe chcemy dokonaç analiz lokalnego
rynku pracy i stworzyç jego model w samym Lublinie i jego otoczeniu. Analiz, które pozwoli∏by na przewidzenie zmian w dalszej
perspektywie czasowej. Uwa˝amy, i˝ posiadanie modelu Lokalnego Rynku Pracy jest podstawà podejmowania skutecznych decyzji w tym obszarze.
JesteÊmy w trakcie badania wybranych grup spo∏ecznych:
• przedsi´biorcy, osoby prowadzàce ma∏y biznes - badania
nastrojów, oceny atrakcyjnoÊci warunków dzia∏alnoÊci
gospodarczej w tym regionie, zainteresowaniem
inwestycjami i profilem planowanych inwestycji;

Podnoszenie kwalifikacji i umiej´tnoÊci osób zaanga˝owanych
w dzia∏ania na rzecz lokalnego rynku pracy nastàpi te˝ poprzez
wymian´ informacji. „Dobre praktyki“ jednych wykorzystane zostanà przez innych, co prowadzi do osiàgania najlepszych efektów z realizowanych dzia∏aƒ. Poszczególne modu∏y tematyczne
realizowane sà przez poszczególne instytucje tworzàce lokalnà
sieç wspó∏pracy. Pozwoli to na podniesienie poziomu wiedzy fachowej oraz nabycie nowych umiej´tnoÊci przez osoby uczestniczàce w realizacji projektu. Wykorzystana zostanie wiedza lokalnych specjalistów oraz dodatkowo wp∏ynie na integracj´ Êrodowiska osób zaanga˝owanych w dzia∏ania majàce na celu popraw´ sytuacji na lokalnym rynku pracy. Warsztaty szkoleniowe
obejmujà swojà tematykà najwa˝niejsze aspekty dzia∏aƒ podejmowanych na lokalnym rynku pracy. Sà to m.in. warsztaty dotyczàce:
• prognozy kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy,

• uczniowie i studenci znajdujàcy si´ w perspektywie wejÊcia
na rynek pracy do 2 lat - cele, oczekiwania, motywacje;
• bezrobotni - reprezentatywne próbki bezrobotnych
w kategoriach wiekowych, zawodowych i miejsca
zamieszkania;
Badania te polegajà na przebadaniu próbek losowo-warstwowych z wy˝ej wymienionych populacji. Dla ka˝dej z badanych
grup przygotowany zosta∏ specjalny kwestionariusz badawczy
podejmujàcy zagadnienia specyficzne dla danego sektora.
W ramach realizowanego projektu chcemy doprowadziç do zespolenia dzia∏aƒ istniejàcego ju˝ wachlarza instytucji dzia∏ajàcych
na rynku pracy poprzez utworzenie lokalnej Sieci Wspó∏pracy
Partnerskiej. W jej ramach zaanga˝owanych b´dzie bezpoÊrednio 20 podmiotów realizujàcych ró˝ne dzia∏ania na rzecz lokalnego rynku pracy.

• metod organizowania aktywnego poszukiwania pracy
przez bezrobotnych,
• mo˝liwoÊci pomocy grupom zagro˝onym wykluczeniem
spo∏ecznym,
• zasad przygotowywania projektów i mo˝liwych êróde∏
finansowania

Jednym z naszych celów jest równie˝ podniesienie jakoÊci us∏ug
oraz polepszenie wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami dzia∏ajàcymi
na rzecz przeciwdzia∏ania bezrobociu i rozwoju lokalnego. Poprawa dost´pnoÊci us∏ug na rzecz ograniczania bezrobocia dokonywaç si´ b´dzie poprzez poszerzenie wachlarza instytucji zajmujàcych si´ bezrobotnymi i poprawà kwalifikacji personelu zatrudnionego w sektorze pomocy Êwiadczonej osobom bezrobotnym.

• funkcjonowania Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
Dzia∏ajàce instytucje dzi´ki szkoleniom personelu b´dà mog∏y
podwy˝szyç jakoÊç oraz rozszerzyç zakres Êwiadczonych us∏ug.
Na zakoƒczenie projektu zorganizowana zostanie konferencja
podsumowujàca i oceniajàca funkcjonowanie wspó∏pracy pomi´dzy instytucjami partnerskimi lokalnego rynku pracy.
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Deklaracja wartoÊci
Lokalnego Forum na Rzecz Zatrudnienia w Lublinie
Misjà LFRZ jest rozszerzenie i pog∏´bienie wspó∏pracy ró˝nych sektorów: publicznego, spo∏ecznego i gospodarczego
prowadzàcej do poprawy jakoÊci ˝ycia spo∏eczeƒstwa Lublin a w szczególnoÊci wzrostu zamo˝noÊci jego mieszkaƒców poprzez zmian´ mentalnoÊci i wzrost poziomu zatrudnienia.

My, mieszkaƒcy Lublina, reprezentujàcy ró˝ne Êrodowiska, w trosce o dobro wspólne wszystkich mieszkaƒców naszego Miasta,
postanawiamy po∏àczyç wysi∏ki w celu wspierania dzia∏aƒ sprzyjajàcych tworzeniu warunków na rzecz rozwoju zatrudnienia.

• anga˝owanie partnerów w prace nad strategià rozwoju Miasta oraz rozwiàzywaniem problemów lokalnych,
• inicjatywy zwi´kszajàce kompetencje i umiej´tnoÊci wszystkich partnerów, rekrutujàcych si´ z ró˝nych sektorów na polu
wdra˝ania programów rozwoju zasobów ludzkich i tworzenia
warunków dla wzrostu zatrudnienia w Lublinie,

Inicjatywy te opieraç si´ b´dà na partnerskiej wspó∏pracy przedstawicieli ró˝nych sektorów spo∏ecznych (w∏adz i instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarzàdowych).

• budowanie pozytywnego wizerunku Miasta,
• przygotowanie i publikowanie ekspertyz oraz innych
informacji dotyczàcych rynku pracy,

W nawiàzaniu do powy˝szych tez przedstawiamy ide´ powo∏ania
Lokalnego Forum na Rzecz Zatrudnienia (LFRZ) w Lublinie

• promowanie ideii rozwoju lokalnego.

Zadania te b´dà realizowane w czasie
regularnych spotkaƒ plenarnych
partnerów oraz w ramach prac grup
i zespo∏ów roboczych.

Wspó∏praca wszystkich partnerów w LFRZ opieraç si´ b´dzie na:
• wspólnej wizji dzia∏ania, zbudowanej w oparciu o jednomyÊlnà zgod´ wszystkich zainteresowanych, skoncentrowanej na rozwiàzywaniu problemów lokalnego rynku pracy.
• strategii dzia∏ania wynikajàcej z misji i realizowanej wspólnie
w sposób skoordynowany przez wszystkich partnerów,
• jasno okreÊlonych celach, opracowanych w przejrzystych
strukturach decyzyjnych dajàcych mo˝liwoÊç udzia∏u wszystkich zainteresowanych,

Celami bezpoÊrednimi Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia sà:
• aktywizacja spo∏ecznoÊci Lublina;

• wk∏adzie wnoszonym przez partnerów w postaci wiedzy,
umiej´tnoÊci, zaanga˝owania i czasu, Êrodków materialnych
oraz innych, które b´dà podstawà uzyskiwania korzyÊci
z dzia∏ania LFRZ,

• zwi´kszenie dost´pnoÊci informacji zwiàzanej
z rynkiem pracy;
• poprawa Êrodowiska gospodarczego;
• ochrona lokalnego rynku pracy;

• partnerskich relacjach podmiotów, które utworzà Lokalne Forum na Rzecz Zatrudnienia gwarantujàcych mo˝liwoÊç wnoszenia indywidualnego wk∏adu i inicjatyw na wszystkich etapach dzia∏ania,

• zmniejszanie poziomu bezrobocia na terenie Miasta;
• zainicjowanie nowych sposobów zarobkowania
i zatrudnienia;
• rozwój miejsc pracy w oparciu o posiadane zasoby;

• solidarnoÊci, pomocniczoÊci, szczeroÊci, otwartoÊci, tolerancji
i elastycznoÊci.

• wzrost atrakcyjnoÊci Miasta dla inwestorów;
• pomoc m∏odzie˝y w wejÊciu na rynek pracy;

Naszym celem nadrz´dnym jest tworzenie
warunków dla wzrostu gospodarczego
i spo∏ecznego Miasta Lublina w oparciu
o rozwój zasobów ludzkich.

• dopasowanie kierunków kszta∏cenia do potrzeb rynku pracy;

Cel ten zamierzamy osiàgnàç poprzez:
• usprawnianie wspó∏pracy mi´dzy-sektorowej i koordynacj´
dzia∏aƒ podmiotów z ró˝nych sektorów spo∏ecznych (instytucje
i agendy samorzàdu lokalnego, partnerzy spo∏eczni, organizacje pracodawców, aktywni obywatele) w zakresie tworzenia
warunków na rzecz rozwoju lokalnego i wzrostu zatrudnienia,

• aktywizacja osób niepe∏nosprawnych i ich integracja
ze spo∏eczeƒstwem.

• poprawa skutecznoÊci form dokszta∏cania zawodowego,
zdobywania wiedzy i informacji w przyst´pnej formie;
• przeciwdzia∏anie pog∏´biajàcemu si´ zjawisku marginalizacji
i wykluczenia spo∏ecznego;

Deklaracja WartoÊci Lokalnego Forum na Rzecz Zatrudnienia zawiàzanego 13 stycznia 2004
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Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP)
Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP) jest Agencjà rzàdowà podlegajàcà Ministrowi Gospodarki i Pracy.
Powsta∏a na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
Jej zadaniem jest zarzàdzanie funduszami pochodzàcymi z bud˝etu paƒstwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na
wspieranie przedsi´biorczoÊci i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzgl´dnieniem potrzeb ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw. PARP jest tak˝e jednà z instytucji odpowiedzialnych za wdra˝anie dzia∏aƒ finansowanych z Funduszy Strukturalnych.
• us∏ugi doradcze i eksperckie,

Celem dzia∏ania Agencji jest realizacja
programów rozwoju gospodarki zw∏aszcza
w zakresie wspierania:

• u∏atwianie przedsi´biorcom dost´pu do wiedzy, informacji gospodarczej, opracowaƒ i analiz,
• organizowanie przedsi´wzi´ç informacyjnych i promocyjnych.

• rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,

Cel ten jest realizowany przez:

Nadzór nad dzia∏aniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej
sk∏ad wchodzà przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego ministerstw: Gospodarki i Pracy oraz Finansów, a tak˝e
przedstawiciele organizacji zrzeszajàcych przedsi´biorców (Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych, Zwiàzku Rzemios∏a Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Naczelnej Rady Zrzeszeƒ Handlu i Us∏ug). W Radzie
Nadzorczej PARP zasiada równie˝ reprezentant regionalnych w∏adz
samorzàdowych.

• dotacje m.in. dla firm sektora MSP, instytucji dzia∏ajàcych na
rzecz rozwoju MSP,

Informacje zaczerpni´to z

• rozwoju eksportu,
• rozwoju regionalnego,
• wykorzystywania nowych technik i technologii,
• tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdzia∏ania bezrobociu
oraz rozwoju zasobów ludzkich.

http://bip.parp.gov.pl/bipparp/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=14&layout=1

• instytucji szkoleniowych oraz instytucji rynku pracy,

Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw
Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw jest organizacjà pozarzàdowà. Naszym celem jest mobilizowanie
obywateli, szczególnie m∏odego pokolenia do aktywnoÊci spo∏ecznej, kszta∏towanie postaw odpowiedzialnoÊci za
w∏asne wspólnoty.
Nasze dzia∏ania skierowane sà na rzecz wspierania i umacniania ukszta∏towanych przez chrzeÊcijaƒstwo podstawowych wartoÊci demokracji, spo∏ecznej gospodarki rynkowej, solidarnoÊci miedzy narodami oraz porozumienia kultur
ponad wszelkimi granicami poprzez edukacj´ wszystkich pokoleƒ.
z zakresu edukacji europejskiej, wspó∏pracy transgranicznej,
programów edukacyjnych
• organizowanie wymian m∏odzie˝y, warsztatów artystycznych,
spotkaƒ mi´dzykulturowych, religijnych oraz konferencji i seminariów poÊwi´conych problematyce spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
• pomoc organizacjom pozarzàdowym z paƒstw Unii Europejskiej
i Europy Wschodniej w nawiàzywaniu wspó∏pracy
• organizacja punktów informacji europejskiej i wolontariatu europejskiego

Cele:
• promowanie i krzewienie idei demokracji, samorzàdnoÊci lokalnej oraz integracji europejskiej
• tworzenie i wspieranie elit spo∏ecznych, gospodarczych, politycznych i kulturalnych demokratycznego paƒstwa, w szczególnoÊci m∏odego pokolenia
• rozwój spo∏eczny, gospodarczy i kulturalny poprzez edukacj´
wszystkich pokoleƒ
• aktywizacja spo∏eczna, gospodarcza i kulturalna osób bezrobotnych, z terenów wiejskich, zw∏aszcza m∏odzie˝y
• promocja mi´dzynarodowej w szczególnoÊci europejskiej
wspó∏pracy m∏odzie˝y
• wspieranie paƒstw i spo∏eczeƒstw Europy Wschodniej w wejÊciu na drog´ demokracji i spo∏ecznej gospodarki rynkowej

Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy
Staw dzia∏a w oparciu o nast´pujàce
dzia∏y programowe:
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
RCIE jest oÊrodkiem informowania propagowania szeroko poj´tej
tematyki europejskiej. Mieszkaƒcy Lublina i województwa mogà
otrzymaç tu odpowiedê na interesujàce ich zagadnienia dotyczàce
instytucji europejskich, zasad ich funkcjonowania, a tak˝e procesu
integracji Polski z Unià Europejskà.

Dzia∏ania:
• organizowanie szkoleƒ i seminariów zwiàzanych z integracjà
europejskà, regionalnà politykà rozwojowà, polskimi doÊwiadczeniami reform ustrojowych
• prowadzenie szkoleƒ dla liderów wspó∏pracy mi´dzynarodowej
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organizacji i dost´pnych êróde∏ informacji. Rozpowszechnia równie˝ informacje na swoich stronach internetowych, w biuletynach i publikacjach. Program finansowany jest przez Komisj´ Europejskà oraz rzàdy paƒstw, które w nim uczestniczà.

Zadaniem RCIE jest informowaniem o wszelkich aspektach integracji europejskiej zwiàzanych z ˝yciem codziennym, edukacjà,
kulturà, pracà zawodowà. W RCIE istnieje mo˝liwoÊç korzystania
z publikacji i informatorów kierowanych do ró˝nych grup spo∏ecznych m.in. dla kobiet, m∏odzie˝y, rolników, przedsi´biorców itp.
W ramach RCIE organizowane sà seminaria i szkolenia adresowane do ró˝nych grup spo∏ecznych.

ZawartoÊç informacyjna to:
• informacje na temat UE interesujàce dla m∏odych ludzi;
• edukacja, praktyki, m∏odzie˝; (mobilnoÊç nauka, praca, czas
wolny),

Centrum Mediów Obywatelskich
Centrum Mediów Obywatelskich, za∏o˝one przez Europejski
Dom Spotkaƒ - Fundacj´ Nowy Staw oraz Stowarzyszenie Lubelski OÊrodek Samopomocy jest instytucjà wspierajàcà rozwój mediów obywatelskich w Êrodowisku organizacji pozarzàdowych
w Polsce. Nasze dzia∏ania skierowane sà na rzecz zaanga˝owania
m∏odzie˝y w sprawy spo∏eczne i obywatelskie oraz promocj´
spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy. W swojej pracy wykorzystujemy najnowoczeÊniejsze techniki multimedialne (telewizja internetowa, produkcja filmowa). Aktywnie dzia∏amy w Êrodowisku
centrów mediów obywatelskich i otwartych kana∏ów telewizji
w Europie.

• programy grantowe, dotacje: Programy zwiàzane z edukacjà, praktykami i sta˝ami, m∏odzie˝à, programy dost´pne dla
m∏odych ludzi, organizacji m∏odzie˝owych lub instytucji edukacyjnych, które u∏atwiajà m∏odym ludziom z Polski wyjazdy
za granic´, z zagranicy przyjazd do Polski, wymiany m∏odzie˝y, szkolenia, konferencje, wolontariat, noclegi, sta˝e/praktyki, konkursy/nagrody, dokumentacja i materia∏y, foldery/broszury/publikacje
www.eurodesk.pl

lublin@eurodesk.pl

Europe Direct
Od maja 2005 funkcjonujemy w ramach sieci Europe Direct Information Network - nowej sieci regionalnych punktów informacyjnych Unii Europejskiej. Sieç Europe Direct zast´puje dotychczasowe punkty informacyjne „Info-Point Europe“ i „Carrefour“
dzia∏ajàce w paƒstwach cz∏onkowskich. Punkty informacyjne. Europe Direct b´dà dzia∏a∏y we wszystkich województwach.
Polscy obywatele b´dà mieli ponadto dost´p do bezp∏atnego po∏àczenia telefonicznego z siecià Europe Direct pod numerem telefonu 00800 67891011 gdzie mogà otrzymaç informacje w j´zyku polskim. Pytania na temat funkcjonowania Unii Europejskiej
mogà byç tak˝e kierowane drogà elektronicznà poprzez domen´
internetowà Europe Direct: www.europa.eu.int/europedirect.

Europejskie Centrum Wspó∏pracy M∏odzie˝y
Europejskie Centrum Wspó∏pracy M∏odzie˝y dzia∏a na rzecz promocji porozumienia i solidarnoÊci mi´dzy kulturami z ca∏ego
Êwiata, a w szczególnoÊci Europy. Rokrocznie organizujemy oko∏o 60 spotkaƒ m∏odzie˝y w Polsce i zagranicà o ró˝norodnej tematyce: ekologicznej, spo∏ecznej, europejskiej, ekumenicznej,
kulturowej. Organizujemy tak˝e programy specjalistyczne: seminaria, wizyty studyjne, konferencje, sta˝e, szkolenia dla liderów
organizacji m∏odzie˝owych. JesteÊmy te˝ organizacjà goszczàcà
i wysy∏ajàcà ró˝nych programów wolontariatu.
Centrum Wspó∏pracy Polska - Wschód
Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw niemal od poczàtku istnienia nawiàza∏a kontakty z organizacjami obywatelskimi u wschodnich sàsiadów naszego kraju przede wszystkim
z Ukrainy i Bia∏orusi. Od poczàtku Fundacja zorganizowa∏a ponad sto projektów (cykle szkoleniowe i seminaria) z udzia∏em
uczestników ze wschodniej Europy. Cz´Êç z nich odby∏a si´ na
Ukrainie i Bia∏orusi.
Dominujàcà tematykà sà przekszta∏cenia spo∏eczno - polityczne
w Europie Ârodkowo - Wschodniej, przekazywanie polskich doÊwiadczeƒ transformacji ustrojowej i reform spo∏eczno - gospodarczych, a tak˝e wiedzy z zakresu Unii Europejskiej. G∏ównymi
odbiorcami programów sà przedstawiciele organizacji obywatelskich, m∏odzi samorzàdowy oraz dziennikarze.

Do zadaƒ nowych Punktów Informacyjnych nale˝y m.in.:
1) Zapewnienie porady, informacji, pomocy i odpowiedzi na pytania zwiàzane z prawem Unii Europejskiej, jej politykami,
programami pomocowymi, a tak˝e mo˝liwoÊci aplikowania
o Êrodki europejskie przez polskich obywateli;
2) Inspirowanie w regionie dzia∏ania debat na temat prawa
Unii Europejskiej i jej polityk;
Rozprowadzanie i udost´pnianie materia∏ów informacyjnych;
3) Sieç Europe Direct s∏u˝y wszystkim warstwom i grupom spo∏ecznym, nie wyró˝niajàc nikogo, s∏u˝y ka˝demu, kto poszukuje informacji w jakimkolwiek obszarze obj´tym dzia∏alnoÊcià instytucji europejskich;

Instytut Spo∏eczny
Instytut realizuje projekty krajowe i mi´dzynarodowe majàce na
celu aktywizacj´ spo∏ecznà i zawodowà oraz edukacj´ obywatelskà ró˝nych grup spo∏ecznych. Instytut realizuje szereg projektów na rzecz lokalnego rynku pracy.
Celem Instytutu Spo∏ecznego jest wspieranie osób bezrobotnych
i dzia∏anie na rzecz zmniejszenia bezrobocia i stworzenia nowych
miejsc pracy. Projekty realizowane w ramach tego dzia∏u skierowane sà do grup defaworyzowanych i wykluczonych z rynku pracy. Sà to w szczególnoÊci kobiety, ludzie m∏odzi oraz osoby pozostajàce d∏ugotrwale bez pracy. Instytut dzia∏a równie˝ na rzecz
budowania i rozwijania porozumienia i wspó∏pracy lokalnych instytucji rynku pracy.

4) Podnoszenie ÊwiadomoÊci wÊród ludnoÊci miejscowej i regionalnej w zakresie kierunków polityki i programów unijnych.
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacja Nowy Staw
zaprasza do wspó∏pracy!
Dane adresowe:
ul. 3 maja 18/3A, 20-078 Lublin
tel. (081) 534 61 91, fax (081) 534 61 92
e-mail: eds@eds-fundacja.pl, www.eds-fundacja.pl

EURODESK
Eurodesk to europejski program informacyjny dla m∏odzie˝y
i osób pracujàcych z m∏odzie˝à funkcjonujàcy obecnie w 27 krajach (kraje Unii Europejskiej, Cypr, Norwegia, Islandia, W´gry, Republika Czeska, S∏owacja, Rumunia, S∏owenia, Estonia, Bu∏garia,
¸otwa i Polska). Eurodesk udziela informacji bezpoÊrednio, przez
telefon lub internet oraz gromadzi dane na temat programów,

Rok za∏o˝enia organizacji: 1993
Oddzia∏y/biura/misje terenowe:
oÊrodek konferencyjno-szkoleniowy
Europejski Dom Spotkaƒ w Nasutowie ko∏o Lublina
Nasutów 98 A, 21-025 Niemce, woj. Lubelskie
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Lubelski OÊrodek Samopomocy
Lubelski OÊrodek Samopomocy (LOS) powsta∏ w grudniu
1993 roku. Jest organizacjà pozarzàdowà dzia∏ajàcà nie dla zysku. Wraz z 10 oÊrodkami w Polsce tworzy Sieç Wspierania Organizacji Pozarzàdowych SPLOT.

• Publikacje ksià˝kowe:
- Juros A., Otr´bski W.: Integracja osób z niepe∏nosprawnoÊcià w spo∏ecznoÊci lokalnej
- Witkowski T.: By podnieÊç poziom spo∏ecznego funkcjonowania osób z upoÊledzeniem umys∏owym

Misjà LOS-u jest „wspieranie aktywnoÊci spo∏ecznej obywateli
i ich organizacji“.
Nasze standardowe us∏ugi, które Êwiadczymy to:
• zbieranie i upowszechnianie informacji

- Paszkiewicz E. (red.): BezdomnoÊç na Lubelszczyênie. Informator o placówkach udzielajàcych wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.
- CIS 2000 - Informator o organizacjach pozarzàdowych i instytucjach dzia∏ajàcych na polu pomocy spo∏ecznej w Lublinie.

• udzielanie porad i konsultacji
• prowadzenie szkoleƒ, organizacja konferencji i sympozjów
• integracja sektora organizacji

PORADNICTWO

• u∏atwianie wspó∏pracy organizacji z samorzàdem
i administracjà publicznà

Poradnictwo prowadzone w LOS-ie dotyczy nast´pujàcych zagadnieƒ:
• strategia pozyskiwania funduszy, tworzenie programów i pisanie projektów

INFORMACJA

• aspekty prawne funkcjonowania organizacji

O mo˝liwoÊciach funkcjonowania w trzecim sektorze LOS informuje poprzez:
• Bazy danych, m.in.:

• aspekty prawa oÊwiatowego dla stowarzyszeƒ prowadzàcych
tzw. Ma∏e Szko∏y

- Informator o organizacjach pozarzàdowych KLON/JAWOR;

• aspekty finansowo-ksi´gowe funkcjonowania organizacji

- Informator o us∏ugach spo∏ecznych CIS;

• mechanizmy wspó∏praca organizacji pozarzàdowych z administracjà publicznà

- BezdomnoÊç na Lubelszczyênie - informator o placówkach
udzielajàcych pomocy osobom bezdomnym;

• integrowanie organizacji pozarzàdowych

- informatory o funduszach dost´pnych dla organizacji pozarzàdowych;

• metody promocji organizacji pozarzàdowych w Êrodowisku

- bazy danych organizacji pozarzàdowych z krajów by∏ego
ZSRR;

INTEGRACJA SEKTORA
Dla skutecznego dzia∏ania organizacji pozarzàdowych potrzebna
jest samoorganizacja sektora na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. LOS wychodzàc naprzeciw tej potrzebie:
• by∏ g∏ównym inicjatorem powstania i moderatorem dzia∏aƒ Forum Lubelskich Organizacji Pozarzàdowych (FLOP), obecnie
LOS jest cz∏onkiem za∏o˝ycielem Zwiàzku Stowarzyszeƒ FLOP

- bazy danych organizacji pozarzàdowych z krajów Unii
Europejskiej i krajów kandydujàcych;
• Ulotki informacyjne:
- Seria POZNAJ SWOJE PRAWA dla osób fizycznych; tematy
m.in.: Niepe∏nosprawni - praca, Seniorzy - us∏ugi opiekuƒcze, Bezrobotni - uprawnienia, Kto mo˝e otrzymaç zasi∏ek
z pomocy spo∏ecznej?

• zbudowa∏ sieç Partnerów Lokalnych LOS wspomagajàcych
rozwój organizacji pozarzàdowych na terenie województwa
lubelskiego oraz ich integracj´

- Seria POZNAJ SWOJE PRAWA dla organizacji pozarzàdowych; tematy m.in.: Nowe procedury rejestracyjne dotyczàce fundacji i stowarzyszeƒ: Krajowy Rejestr Sàdowy, Jak zaanga˝owaç wolontariusza?, Ochrona danych osobowych
a organizacje pozarzàdowe, Jak dostosowaç system ksi´gowy do rozliczania dotacji?

• bierze udzia∏ w pracach Wspólnoty Roboczej Zwiàzków Organizacji Socjalnych WRZOS skupiajàcej 8 zwiàzków stowarzyszeƒ i oko∏o 300 organizacji pozarzàdowych z Polski.
• jest cz∏onkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarzàdowych
SPLOT skupiajàcej 11 organizacji infrastrukturalnych.

• Internetowe serwisy informacyjne:
- strona domowa LOS-u,

WSPÓ¸PRACA Z SAMORZÑDEM

- SINGO - strony internetowe ponad 140 organizacji pozarzàdowych

Samorzàd terytorialny i organizacje pozarzàdowe tworzà fundament spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Oba te podmioty na zasadzie wspó∏pracy biorà na siebie odpowiedzialnoÊç za rozwiàzywanie podstawowych problemów spo∏ecznych i zaspokajanie lokalnych potrzeb.
LOS aktywnie w∏àcza si´ w proces budowania wspó∏pracy i wzajemnego zaufania przedstawicieli samorzàdu terytorialnego
i organizacji spo∏ecznych.
G∏ównym naszym dzia∏aniem jest:
• organizowanie spotkaƒ przedstawicieli samorzàdów
ze Êrodowiskiem sektora pozarzàdowego,

- BINGO - serwis informacyjny wydarzeƒ sektora pozarzàdowego Lubelszczyzny
- OÊwiatowe strony LOS-u
• Biblioteka Trzeciego Sektora (zawiera ponad 700 skatalogowanych tytu∏ów: ksià˝ki, czasopisma, biuletyny, tzw. „Pó∏ka europejska“)
• Czasopismo Samopomocy Spo∏ecznej LOS - miesi´cznik
dla organizacji pozarzàdowych. Ukazuje si´ od 1994 r. Ka˝dy
numer podejmuje inny temat wa˝ny dla sektora organizacji
pozarzàdowych (np. kultura, samopomoc, integracja sektora,
oÊwiata).

• animowanie wspólnych dzia∏aƒ,
• w∏àczanie trzeciego sektora w budowanie strategii rozwiàzywania problemów spo∏ecznych.
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Wspó∏pracy Socjalnej, Parytetowy Zwiàzek Socjalny Salzgitter.
Wspó∏organizacja konferencji i sympozjów.

PARTNERZY ZAGRANICZNI I PROGRAMY
SPECJALNE LOS-u

• Northern Ireland Council for Voluntary Action. Projekty dotyczàce zasad wspó∏pracy samorzàdu i organizacji pozarzàdowych.

Program WSCHÓD
LOS utworzy∏ w swojej strukturze punkt ds wspó∏pracy organizacji polskich z organizacjami krajów sàsiadujàcych (Bia∏oruÊ, Litwa,
Ukraina). Podstawowym zadaniem jest nawiàzywanie wspó∏pracy, poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów, realizacja
wspólnych celów.

INNE DZIA¸ANIA LOS-u
• LOS jest jednym z organizatorów cyklu Otwarte Seminarium
wokó∏ Organizacji Pozarzàdowych poÊwi´cone wypracowaniu akademickiego systemu kszta∏cenia liderów organizacji
pozarzàdowych w Polsce.

PROJEKTY MI¢DZYNARODOWE
LOS wspó∏pracuje z partnerami zagranicznymi realizujàc wspólnie projekty
• The Co-operating Netherlands Foundations for Central and
Eastern Europe (HOLANDIA). Mieszczàcy si´ w LOS-ie punkt
koordynatora krajowego funduszy holenderskich
Êwiadczy poradnictwo dla organizacji starajàcych si´
o fundusze na realizacj´ projektu

• LOS regularnie wspó∏pracuje z lokalnymi mediami (Telewizja
Lublin, Radio Lublin i in.) przekazujàc aktualne informacje
o ciekawych zdarzeniach z ˝ycia organizacji pozarzàdowych
na Lubelszczyênie.
LUBELSKI OÂRODEK SAMOPOMOCY
ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin
tel./fax (081) 743 66 13

• Placówka Koordynacyjno-Doradcza, Niemiecko-Polskiej
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