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Szanowni Państwo 

 
Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie zainteresowanym, niepracującym kobietom 

informacji o realizowanym przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie projekcie „Wiedzieć, umieć, 

informować – aktywizacja zawodowa kobiet z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w 

woj. Lubelskim – II edycja”. Projekt jest skierowany do pań po 45-tym roku życia z terenów wiejskich. 

W ramach projektu planujemy objąć wsparciem między innymi mieszkanki powiatu chełmskiego, 

które dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymają pożądane na współczesnym rynku pracy kwalifikacje z 

zakresu udzielania informacji i obsługi ruchu turystycznego, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i 

praktycznym.  

Można zgłaszać się jeszcze telefonicznie (81 52 52 707) do ostatniej grupy w Białopolu pod 

Chełmem. Zajęcia rozpoczynają się 16go września. 

 

Wszystkie uczestniczki projektu wezmą udział w następujących działaniach: 

 

1. Poradnictwo zawodowe – w wymiarze 80 godzin na osobę, w tym 4 godziny Indywidualnego 

Poradnictwa Zawodowego.  

2. Szkolenie „Profesjonalny pracownik Informator turystyczny” – w wymiarze 328 godzin na 

osobę (dodatek szkoleniowy: 4zł za godzinę uczestnictwa) 

Uczestniczki nabędą wiedzę i umiejętności związane z profesjonalnym udzielaniem informacji 

turystycznej oraz poznają i przećwiczą podstawowe zasady obsługi klienta. Ponadto wezmą udział 

w praktycznym szkoleniu w terenie, stanowiącym uzupełnienie wiedzy teoretycznej wyniesionej ze 

szkolenia i służącym lepszemu poznaniu regionu. Program szkolenia zawiera również warsztaty 

komputerowe, na których uczestniczki zapoznają się z podstawowymi programami 

komputerowymi, takim jak: Word, Excel, Power Point oraz obsługą Internetu; będą miały 

możliwość uczestniczenia w konwersatorium branżowym z języka angielskiego 

Dodatkowo otrzymają: materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu oraz 

ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. 

3. 3-miesięczny płatny staż w instytucjach w których udziela się informacji turystycznej. 

Dzięki odbyciu stażu uczestniczki będą mogły zdobyć doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi 

ruchu turystycznego. 

W trakcie stażu uczestniczki otrzymają stypendium za każdy miesiąc stażu (1300zł netto) oraz 

zaświadczenie o jego ukończeniu. Ponadto każda z uczestniczek otrzyma ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, badania lekarskie oraz zwrot kosztów dojazdu.  

 

Przesyłamy ulotki dotyczące projektu i zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie dotarcia 

niepracującym kobietom do informacji o szkoleniu i możliwości odbycia 

3-miesięcznego stażu na terenie powiatu chełmskiego. Przekazanie niniejszej informacji jest pilne ze 

względu na to iż jest to nabór już do ostatniej grupy zajęciowej. 

 

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc 

i rozpropagowanie informacji wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych. 
 

 

Z poważaniem,  

Specjalista ds. informacji, promocji 

i rekrutacji 

 

 

Cezary Pachoł 


