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Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Lublinie serdecznie zapraszam  

do wzięcia udziału w projekcie „Dyplom zawodowy szansą na rynku pracy”, realizowanego w ramach  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 

9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. 

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego zarówno zatrudnionych (120 osób),  

jak i bezrobotnych (30 osób), zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych i zdobyciem dyplomu 

mistrza lub czeladnika w zawodzie.  

 

W projekcie „Dyplom zawodowy szansą na rynku pracy” można przystąpić do egzaminu w następujących 

zawodach:  

� Mechanik pojazdów samochodowych 

� Piekarz  

� Cukiernik  

� Kucharz małej gastronomii  

� Malarz – tapeciarz 

� Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 

� Elektryk  

� Monter instalacji sanitarnych 

� Monter instalacji gazowych  

� Murarz 

� Fryzjer 

� Kosmetyczka 

� Wizażystka 

� Stolarz  
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Uczestnikom projektu oferujemy:  

� opłatę za przystąpienie do egzaminów kwalifikacyjnych, 

� możliwość zdobycia dyplomu czeladnika lub mistrza,  

� legalizację zdobytego dyplomu (uznawanego na terenie Unii Europejskiej), 

� bezpłatny udział w spotkaniach przygotowawczo – konsultacyjnych, które przybliżą szczegóły przystąpienia 

do egzaminu, 

� ubezpieczenie NW na czas trwania egzaminu praktycznego, 

� zwrot kosztów dojazdu na egzamin,  

� wyżywienie, bezpłatny nocleg i zwrot kosztów dojazdu na spotkania przygotowawczo – konsultacyjne.  

 

NIE CZEKAJ! POTWIERDŹ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 I PODNIEŚ SWOJĄ WARTOŚĆ NA RYNKU PRACY! 

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od kwietnia 2012r. do momentu wyczerpania wolnych miejsc.  

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie  

Ul. 1-go Maja 13/5 (II piętro), 20-410 Lublin 

Osoba do kontaktu: Monika Nicek – Koordynatorka projektu  

Tel. 81 532 64 70 / 0 501 228 402  

e-mail: m.nicek@frdl.lublin.pl 

www.frdl.lublin.pl 

 

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w projekcie, 

 

Tomasz Małecki 

Dyrektor FRDL RO w Lublinie  


