
 „BĄDŹ AKTYWNY I WRÓĆ DO PRACY!”
NS KONSULTING SP. Z O.O. W LUBLINIE

• Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy 
(dla których ustalony został I lub II profil pomocy), w 
tym długotrwale bezrobotni.

• Bierni zawodowo.
• Osoby w wieku 30 lat i więcej.
• Osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne 

do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ich rodziny 
zarejestrowane w Urzędzie Pracy chcące odejść 
z rolnictwa.

• Osoby zamieszkujące na obszarze województwa 
lubelskiego.

• Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

• Poradnictwo zawodowe (indywidualne, zakończone 
Indywidualnym Planem Działania IPD)

• Poradnictwo zawodowe (grupowe)
• Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych           
( w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką 
zawodową u pracodawcy): „Telepracownik”, „Doradca 
do spraw żywienia”, „Monter ociepleń budynków”, 
„Opieka nad osobami starszymi” zakończone 
certyfikatem VCC.

• PŁATNY STAŻ  ZAWODOWY (okres trwania stażu:  
4 miesiące)

• Pośrednictwo pracy.

Do kogo skierowany jest projekt:

Dodatkowo Uczestnikom zapewniamy:

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

BĄDŹ AKTYWNY
I WRÓĆ DO PRACY!

 

• Stypendium szkoleniowe.
• Stypendium stażowe.
• Zwrot kosztów dojazdu w ramach każdej formy wsparcia.
• Catering w ramach szkoleń zawodowych.
• Profesjonalną kadrę wykładowców.
• Materiały szkoleniowe.
• Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 
1 331 264,83 PLN

www.nskonsulting.pl/projekty europejskie  

Biuro Projektu: ul. Skromna 5,  
20-704 Lublin
tel. 533 317 675,  
e-mail: badzaktywny@nskonsulting.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.1  Aktywizacja zawodowa

Cel główny projektu to nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz 
zwiększenie zatrudnienia wśród 80 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, w tym 64 osób 
bezrobotnych (39 kobiet, 25 mężczyzn) i 16 biernych zawodowo ( 9 kobiet, 7 mężczyzn), 
w województwie lubelskim, należących co najmniej do grupy o niskich kwalifikacjach, w tym min. 60% 
kobiet, min. 60% długotrwale bezrobotnych oraz 15% rolników i ich rodzin zarejestrowanych 
w PUP/MUP jako osoby bezrobotne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha 
przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa.


