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8 kwietnia 2019 roku Filia w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, już po raz siódmy
w ramach zawiązanego 12 kwietnia 2017 roku Partnerstwa Lokalnego, zorganizowała konferencję pt.
„Aktywizacja zawodowa młodzieży".
Spotkanie otworzyła P. Anna Szymala - Kierownik Filii w Białej Podlaskiej, która po przywitaniu
prelegentów i uczestników konferencji omówiła sytuację na lokalnym rynku pracy, zwracając uwagę
na obecnie panujące trendy rynkowe. Nawiązała także do tegorocznego Regionalnego Planu Działań na
Rzecz Zatrudnienia, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa młodzieży.
Nastepnie głos zabrała P. Anna Dąbrowska – p.o. Wicedyrektora ds. Rynku Pracy WUP w Lublinie,
podkreślając w swoim wystąpieniu wagę problemu bezrobotnej młodzieży oraz rolę różnych środowisk,
w tym WUP w Lublinie, i podjęcie przez nich działań mających na celu kształtowanie wśród młodych
ludzi postaw prozatrudnieniowych i przedsiębiorczych.
Pierwszą prelegentką była P. Aneta Maleniuk – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej, która
w prezentacji „Pierwszy biznes młodego Podatnika" omówiła zagadnienia związane z zakładaniem i
prowadzeniem działalności gospodarczej, w sposób szczególny zaś wyjaśniła kwestie dotyczące
samozatrudnienia.
Następnie P. Anna Jabubowicz-Jaszczuk – Kierownik Inspektoratu w Białej Podlaskiej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zaprezentowała temat „ABC przedsiębiorcy", czyli wszystko
to, o czym wiedzieć powinien początkujący właściciel firmy.
Z kolei P. Beata Żurawska-Polkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
przedstawiła działania szkoły i środowiska lokalnego w kontekście aktywizacji zawodowej uczniów tej
placówki, a P. Beata Kalwarczyk-Warpas – Wicedyrektor Zespołu Szkoł Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w prelekcji „Dobre praktyki wspierające rozwój
i kompetencje uczniów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w
Leśnej Podlaskiej" opowiedziała o inicjatywach szkoły, dzięki którym młodzież ma możliwość nabywania
różnych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji rynku pracy, edukacji, szkół ponadgimnazjalnych,
uczelni wyższych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracodawcy. Stoiska informacyjnopromocyjne z materiałami wystawily: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej
Podlaskiej, Wydział Programowania i Kontroli PO KL i RPO WL oraz Wydział Realizacji PO WER WUP w
Lublinie, a także Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej.
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