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Sprawozdanie z Targów pracy, praktyk i staży zorganizowanych przez Agencję Zatrudnienia
Fundacji Fuga Mundi w ramach projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek
pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 17 lipca 2014 roku w godzinach 10.00-14.00 odbyły się Targi pracy, praktyk i staży,
zorganizowane przez Agencję Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w ramach projektu „Wsparcie
absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Targi pracy, praktyk i staży zostały zorganizowane
w Hotelu Mercure Lublin Centrum na Al. Racławickich 12 w Lublinie.
Zaprezentowali się na nich pracodawcy oraz instytucje rynku pracy, dające możliwość znalezienia
zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Była to okazja do bezpośredniego kontaktu
potencjalnych pracowników z przedstawicielami różnych firm, zapoznania z ofertami obecnego rynku
pracy, zasięgnięcia informacji na temat systemów rekrutacyjnych w poszczególnych
przedsiębiorstwach, a także wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia. Dla
pracodawców Targi były z kolei okazją do zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu
potencjalnych pracowników, dokonania wstępnej selekcji oraz zgromadzenia bazy kandydatów do
pracy. Były również szansą na zdobycie informacji i opinii o postrzeganiu firmy na rynku pracy przez
uczestników, innych pracodawców oraz instytucje wspomagające w poszukiwaniu pracy. Udział w
Targach był całkowicie bezpłatny, zarówno dla przedstawicieli firm i instytucji, jak i dla
odwiedzających. Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość skorzystania z usług wykwalifikowanych
i doświadczonych specjalistów Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi.
Kampania informacyjna dotycząca Targów pracy, praktyk i staży oparta była na przygotowaniu
i rozesłaniu zaproszeń informacyjnych do Beneficjentów projektów realizowanych przez Agencję
Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi. Ponadto w lokalnej prasie (Kurier Lubelski) zamieszczone zostało
ogłoszenie o organizacji tego wydarzenia. W Urzędach Pracy oraz na lubelskich uczelniach zostały
rozwieszone plakaty informacyjne. Dodatkowo, zaproszenie i informacja o targach została
zamieszczona na stronie internetowej Fundacji Fuga Mundi.
Na Targi pracy, praktyk i staży zostało zaproszonych również 19 pracodawców, z których każdy
posiadał własne stoisko wystawiennicze, umożliwiające prezentację swoich ofert. Były to następujące
firmy i instytucje: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Agencja Ochrony Kowalczyk sp. z o.o., Impel
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Security Polska sp. z o.o., Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy s.j., Domo System Bożena i Zbigniew
Lisowscy, Stokrotka sp. z o.o., Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
w Lublinie, Automatyka Krzysztof Białowąs, Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, RE Consulting
Mariusz Głębocki, GT 85, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ZAZ,
Inwemer System, ALFA GUARD SECURITY, Przedsiębiorstwo Handlowe CORRADO Radosław Gontarz,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Małgorzata Kaczorowska.
Dla wszystkich uczestników Targów, zarówno wystawców, jak i osób poszukujących pracy,
przygotowany został poczęstunek w postaci kawy, herbaty, ciastek, kanapek i wody mineralnej.
Sala wystawiennicza była w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych, w tym także osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. W trakcie trwania Targów na rzutniku wyświetlane były
materiały multimedialne (filmy, prezentacje), promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych na
otartym rynku pracy.
Na Targi pracy, praktyk i staży zaproszeni zostali również przedstawiciele mediów: lubelskiego
Oddziału Telewizji Polskiej, Radia Lublin, Radia Er, Radia Centrum, Kuriera Lubelskiego, Lubelskiego
Oddziału Gazety Wyborczej oraz Dziennika Wschodniego. Udokumentowali oni przebieg Targów
w postaci wywiadów radiowych, zdjęć oraz artykułów prasowych, a także nagrania video. Barbara
Wasiuta , reporterka Radia eR, napisała w notatce na stronie internetowej: „Spotkania zrzeszające
pracodawców i potencjalnych pracowników są zatem przydatne dla obu stron. Oby pojawiające się
na rynku oferty pracy odpowiadały zapotrzebowaniom i kwalifikacjom osób ubiegających się o
posady”.
Zorganizowane Targi pracy, praktyk i staży cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród osób
niepełnosprawnych. Przyniosły one także spodziewany efekt, w postaci znalezienia zatrudnienia
przez niektórych z nich. Targi zaowocowały nawiązaniem trwałych kontaktów między pracodawcami
a osobami poszukującymi zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

