
Pięciuset osobom złaknionym wiedzy firma Lootus Joanna Jędrzejow-
ska zaoferowała certyfikowane kursy zawodowe. Mieszkańcy powia-
tów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, rzeszowskiego i tarno-
brzeskiego mogli rozwijać się w branży fitness dzięki projektowi „Moje 
szanse na lepsze jutro”. – Zgłosiły się do nas 3 grupy chętnych. Pierwsza 
to osoby, które chciały podnieść kwalifikacje i potrzebowały certyfikatu. 
Druga to pasjonaci fitnessu, stawiający na rozwój osobisty, poszerze-
nie wiedzy, skorygowanie wad treningowych przez fachowców. Trze-
cia grupa to osoby zaczynające przygodę ze sportem. Warsztaty pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów przygotowały ich do startu w za-
wodzie – podsumowuje przedstawicielka firmy Karolina Pięta.

Dostała szansę i ją wykorzystała!

42-letnia Monika Kołodziej z Mielca zdoby-
ła kwalifikacje instruktorki fitness. Był to 

zaczątek dalszej kariery. Dzięki nowym 
kwalifikacjom rozpoczęła pracę w klu-
bie fitness. Dlaczego zdecydowała się 
na udział w projekcie?

– Sport kocham od zawsze, a intensywnie 
trenuję od 7 lat. Uznałam, że kurs to wspa-

niała szansa. Miał same plusy: na miejscu, w do-
godnych godzinach, a dzięki unijnemu dofinansowaniu kosztował 
niewiele. Wykwalifikowana kadra pomogła mi ugruntować wiedzę, 
przyswoiłam fachową terminologię, wspaniałe układy choreograficz-
ne, poprawiłam technikę... Przede wszystkim jednak przekonałam się, 
że potrafię stanąć przed grupą i ją poprowadzić. Wcześniej stres mi na 
to nie pozwalał. Dzięki pracy z trenerami nabrałam pewności siebie. 
Okazało się, że można się tego nauczyć! Kurs unijny zmienił moje życie. 
Niemal od razu zaproponowano mi pracę w klubie. Zyskałam nowy 
zawód, moja kariera się rozwinęła. Najświeższe uprawnienia zdobyłam 

na organizację zajęć z zumby dla dzieci. Mam z tego wielką frajdę! Prze-
konałam się, jak kocham pracować z ludźmi. Staram się, by zajęcia nie 
były tylko fizyczną pracą, ale również zabawą. Uczestnicy moich zajęć 
mają od 2,5 roku do przeszło 60 lat. To też osoby z różnymi niepełno-
sprawnościami, autyzmem czy zespołem Downa. Integrujemy się, nie 
ma podziałów, nikt nie odstaje od grupy. Na zumbie wszyscy tańczą 
razem, bo zumba to magia, chęć i radość życia! 

Jestem w dobrym miejscu

Natalia Harla, choć przez 10 lat trenowała wol-
ne ciężary, była samoukiem. Dzięki kursowi 

36-latka zdobyła fachową wiedzę i upraw-
nienia trenera personalnego. Zaczęła pra-
cę w klubie fitness w Połańcu.
– Chciałam się rozwijać i szukałam inspira-

cji. Zaczęłam od kursu trenera kulturystyki i 
postanowiłam pójść za ciosem. Uznałam, że 

szkolenie dofinansowane z funduszy europej-
skich to świetna możliwość w kuszącej cenie. Kurs nauczył mnie pra-
widłowych technik i otworzył oczy na wiele spraw. Gdy do szkoleń 
podchodzi się ambitnie, można z nich wiele wynieść, otwierają dalszą 

drogę kariery. Dzięki zdobytym uprawnieniom od roku spełniam się w 
nowym zawodzie. Wcześniej pomagałam mężowi w prowadzeniu fir-
my, teraz mam swoją odskocznię. Praca, choć ciężka, daje mi swobodę, 
olbrzymią satysfakcję i energię do życia. Zawsze czułam, że drzemie we 
mnie pasja do uprawiania sportu. Kiedy pojawiła się możliwość kursu, 
zdałam sobie sprawę, że to najlepszy czas dla mnie. Dojrzałam i mam 
tę siłę, by dzielić się swoją pasją z innymi. Dzięki mężowi, dzieciom, ma-
mie, jestem tu, gdzie jestem. Jestem mocniejszą kobietą i mam wspa-
niałe życie. A zmiany zaczęły się dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Rozpocznij swoją przygodę!

Firma Lootus Joanna Jędrzejowska obecnie realizuje projekty, których 
głównym celem jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy z Podkarpacia („Chcę pracować – nowy Ja” oraz „Zmoty-
wowany – gotowy do pracy”). Proponuje m.in. półroczne staże, porad-
nictwo zawodowe czy szkolenia zawodowe. Rekrutacja trwa do końca 
miesiąca. Jakie są możliwości w Twoim powiecie? Niezbędne informa-
cje otrzymasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Wy-
bierz ten najbliższy Twojego domu (www.rpo.porkarpackie.pl zakładka 
Punkty Informacyjne).

www.rpo.podkarpackie.pl

w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nie pracujesz? A może chcesz w życiu zająć się czymś innym niż dotychczas? Pragniesz rozwijać swoje pasje i zaistnieć na lokalnym rynku? Jak każdy na początku 
potrzebujesz wsparcia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP) przekazuje znaczne środki, by ułatwić start 
osobom, którym zależy na zdobyciu wyższych kwalifikacji zawodowych.


