Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Konferencja z komisarz Bieńkowską w
partnerstwie z DWUP
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wsparł pierwszą debatę z cyklu MAM PRAWO - „Imigrant” czy
obywatel – kim jesteśmy na unijnym rynku pracy?, którą zorganizowano w piątek, 17 kwietnia na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Udział w panelu dyskusyjnym, specjalne stoisko
informacyjne oraz interaktywne warsztaty, to przedsięwzięcia, w które zaangażowali się
przedstawiciele DWUP.
Cykl debat dotyczących praw przysługujących obywatelom Unii Europejskiej został zorganizowany
przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce.
Debata podzielona została na dwie sesje plenarne. W pierwszej zatytułowanej „Co dalej z mobilnością
w UE? Udział wzięli: komisarz UE Elżbieta Bieńkowska, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, europosłanka Jutta Steinruck oraz dyrektor generalny ds. pracy w Ministerstwie Spraw
Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów Marcelis Boereboom.
W drugiej sesji plenarnej pt. Migrant czy ekspat? - szanse, zagrożenia i realne skutki mobilności w UE
dyskutowali przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich m. in. Instytutu
Spraw Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego Citizens UK oraz Fairwork Foundation.
Równolegle odbyły się warsztaty skierowane do konkretnych grup społecznych i zawodowych,
dotyczące m. in. programu Erasmus Plus, funduszy UE dla przedsiębiorców oraz funkcjonowania na
holenderskim rynku pracy i przeciwdziałania handlowi ludźmi. Jeden z nich poprowadziła Ewa
Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w DWUP.
- Fundusze Unii Europejskiej dają szansę na różne formy wsparcia osobom poszukującym pracy. Krok
po kroku wyjaśnialiśmy jak wyglądają procedury, które pozwalają na pozyskanie środków na założenie
własnej firmy. Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej mogły liczyć na
kompletną informację - mówi wicedyrektor Grzebieniak.
Prócz tego doradcy EURES z DWUP przeprowadzili półtoragodzinne interaktywne warsztaty dotyczące
sieci EURES. Wzięło w nich udział ponad 70 osób, a w ich trakcie przekazano informacje ogólne
dotyczące EURES oraz dostępności kadry EURES w UE. Zaprezentowano również harmonogram
wydarzeń EURES w województwie dolnośląskim, a także zasady poszukiwania sprawdzonych ofert .
Warsztaty to była także dobra okazja do przypomnienia, o czym warto pamiętać przed wyjazdem do
pracy za granicę, by wyjazd taki był bezpieczny.
- Rolą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest nie tylko przekazywanie funduszy konkretnym
grupom na realizację ich projektów i pomysłów. Ważnym zadaniem jest także możliwości dotarcia do
jak największej grupy osób, by miały świadomość, że takie wsparcie jest możliwe i jest praktycznie w
zasięgu ręki. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie się po nie zgłosić - wyjaśnia Monika Kwil-Skrzypińska,
dyrektor DWUP.

