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Aktywizacja zawodowa młodzieży 



Obszar II 

 

Aktywizacja zawodowa osób  

powyżej 50-go roku życia 



Aktywizacja zawodowa młodzieży 
cel 1 – rekomendacje - adresaci 

Cel. 1. Promocja kształcenia dualnego. 

 

Rekomendacje działań: 

 

• Utworzenie partnerstw lokalnych na rzecz promocji kształcenia dualnego. 

• Aktywne działania w kierunku rozwoju kształcenia dualnego poprzez zdiagnozowanie 
możliwości i potrzeb dla określonych profili zawodowych, kojarzenie partnerów (szkoły i 
przedsiębiorstwa), podpisywanie umów, przyjęcie harmonogramów działań  
i wdrażanie projektów edukacyjnych z zakresu kształcenia dualnego (tworzenie klas  
w systemie kształcenia dualnego). 

 

Adresaci: 

 

• Kuratorium Oświaty w Lublinie, organy prowadzące szkoły, szkoły branżowe, powiatowe 
urzędy pracy, izby i cechy rzemieślnicze, organizacje przedsiębiorców, Lubelska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lubelskie 
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. 

 



Aktywizacja zawodowa młodzieży 
cel 2 – rekomendacje - adresaci 

Cel 2. Promocja aktywności zawodowej wśród uczniów i studentów. 
 
Rekomendacje działań: 
 
• Działania edukacyjne mające na celu kształtowanie wśród młodzieży postaw 

prozatrudnieniowych  i przedsiębiorczych (w tym promocja wolontariatu). 
• Akcja promocyjna i informacyjna wśród pracodawców zachęcająca do zatrudniania studentów  

i uczniów (w tym wolontariat, praktyki zawodowe). 
• Współdziałanie szkół i uczelni z pracodawcami mające na celu wymianę informacji  

oraz udostępnianie aktualnych ofert pracy, wolontariatu i praktyk zawodowych. 
• Promocja Centralnej Bazy Ofert Pracy wśród osób młodych i pracodawców. 
 
Adresaci: 
 
• Uczelnie wyższe (biura karier), organy prowadzące szkoły, szkoły ponadgimnazjalne, powiatowe 

urzędy pracy, Centrum Wolontariatu w Lublinie, organizacje pracodawców, izby  
i cechy rzemieślnicze, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Lublinie. 

 



Aktywizacja zawodowa młodzieży 
cel 3 – rekomendacje - adresaci 

Cel 3. Wzmacnianie potencjału bezrobotnej młodzieży, w tym osób z kategorii NEET  
w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych, kompetencji, doświadczenia zawodowego 
oraz poszukiwaniu zatrudnienia i utrzymaniu pracy. 
 
Rekomendacje działań: 
 
• Upowszechnianie i realizacja kompleksowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego  

w zakresie wyboru zawodu, zdobywania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, kompetencji  
i doświadczenia zawodowego.  

• Realizacja usług i instrumentów rynku pracy celem dostosowania do potrzeb rynku pracy  
i zdobycia zatrudnienia. 

• Promocja samozatrudnienia jako alternatywy dla pracy najemnej i stosowanie instrumentów 
wspomagających działalność gospodarczą. 

• Mentoring, coaching w zakresie poszukiwania i utrzymania zatrudnienia. 
  
Adresaci: 
 
• Powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, organizacje pozarządowe, Lubelska 

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, instytucje kształcenia ustawicznego, ośrodki 
pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, centra integracji społecznej, kluby integracji 
społecznej, świetlice środowiskowe, instytucje szkoleniowe. 
 



Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50-go roku życia 
cel 1 – rekomendacje - adresaci 

Cel 1. Wsparcie i wzmacnianie potencjału osób bezrobotnych w wieku powyżej 50-go roku życia 
poprzez kształcenie ustawiczne oraz realizację usług i instrumentów rynku pracy. 

 
Rekomendacje działań: 
 
• Upowszechnianie i realizacja kompleksowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego  

w zakresie wyboru zawodu, zdobywania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, kompetencji  
i doświadczenia zawodowego.  

• Realizacja usług i instrumentów rynku pracy celem dostosowania do potrzeb rynku pracy  
i zdobycia zatrudnienia. 

• Promocja samozatrudnienia jako alternatywy dla pracy najemnej i stosowanie instrumentów 
wspomagających działalność gospodarczą. 

• Kreowanie pozytywnego wizerunku osób powyżej 50-go roku życia jako pełnowartościowych 
kandydatów do pracy i pracowników. 

 
Adresaci: 
 
• Powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, organizacje pozarządowe, instytucje kształcenia ustawicznego, instytucje 
szkoleniowe. 
 



Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50-go roku życia 
cel 2 – rekomendacje - adresaci 

Cel 2. Wsparcie i wzmacnianie potencjału osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 50-go 
roku życia.  
 
Rekomendacje działań: 
 
• Upowszechnianie i realizacja kompleksowego, indywidualnego poradnictwa zawodowego  

w zakresie wyboru zawodu, zdobywania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, kompetencji  
i doświadczenia zawodowego.  

• Realizacja usług i instrumentów rynku pracy celem dostosowania do potrzeb rynku pracy  
i zdobycia zatrudnienia. 

• Mentoring, coaching w zakresie poszukiwania zatrudnienia. 
• Promocja ekonomii społecznej oraz realizacja projektów z zakresu ekonomii społecznej. 
 
Adresaci: 
 
• Powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, organizacje pozarządowe, instytucje kształcenia ustawicznego, instytucje 
szkoleniowe, instytucje pomocy społecznej, centra integracji społecznej. 



Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50-go roku życia 
cel 3 – rekomendacje - adresaci 

Cel 3. Wzmacnianie potencjału osób pracujących w wieku powyżej 50-go roku życia. 

 

Rekomendacje działań 

• Realizacja usług i instrumentów rynku pracy celem uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji 
zawodowych w dostosowaniu do aktualnych potrzeb pracodawców. 

 

Adresaci: 

 

• Powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, instytucje kształcenia ustawicznego, 
instytucje szkoleniowe, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  
w Lublinie. 
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