
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. 

Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

 

Lektor : Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego gwarantują pomoc dla bezrobotnych oraz osób 

o niskich kwalifikacjach. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jest jednym z 

beneficjentów, który uzyskał środki europejskie na podniesienie aktywności zawodowej. Jest z nami 

Pani Ewelina Bury – zastępca dyrektora Lubelskiego Oddziału PCK.  

Na czym polegał Państwa projekt i jaką pomoc uzyskali jego uczestnicy? 

Ewelina Bury: Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zrealizował w latach 2016-

2018 projekt pod nazwą „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” w ramach którego osoby 

bezrobotne mogły podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć doświadczenie, dokonać aktywizacji 

na rynku pracy. Osoby te zostały objęte szkoleniami przygotowującymi do pracy jako opiekun osoby 

starszej i niepełnosprawnej. Oprócz tych szkoleń takim istotnym elementem projektu były trzy lub 

czteromiesięczne staże zawodowe powiązane z tym szkoleniem czyli staże w zawodzie opiekuna osoby 

starszej i niepełnosprawnej w różnego typu instytucjach. 

Lektor :  Kto mógł skorzystać z projektu oraz ile osób otrzymało wsparcie? 

Ewelina Bury: Ten projekt adresowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych 

urzędach pracy na terenie całego województwa lubelskiego. W taki szczególny sposób objęliśmy 

wsparciem osoby w wieku po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwałe 

bezrobotne, jak również osoby które planują odejść z rolnictwa i po prostu pracować w innych zawodach 

pozarolniczych. W ramach projektu objęliśmy wsparciem 100 osób- stu mieszkańców województwa 

lubelskiego. 

Lektor :  To nie jedyny projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego przez Lubelski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża? 

Ewelina Bury: Aktualnie realizujemy między innymi projekty adresowane do dzieci i młodzieży z 

małych miejscowości województwa lubelskiego- są to świetlice opiekuńczo-wychowawcze. Aktualnie 

prowadzimy ich aż 28 w całym województwie. Również takim projektem którym się szczycimy to kluby 

seniora, których mamy piętnaście. Takie miejsca gdzie starsi ludzie mogą przyjść, mają zorganizowany 

czas. 

Łącznie Lubelski Oddział Okręgowy pięciokrotnie korzystał z funduszy europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość dofinansowania tych projektów w naszym oddziale to 

prawie 21 milionów złotych. 

Lektor : Jak Państwo oceniają wsparcie z funduszy europejskich przeznaczone na pomoc osobom 

wykluczonym społecznie oraz wyrównywanie szans na rynku pracy? 

 Staramy się na co dzień pomagać osobom w trudnych sytuacjach życiowych i tutaj dzięki tym środkom 

z Unii Europejskiej za pośrednictwem  Regionalnego Programu Operacyjnego jest to możliwe. Na to 

wszystko wykorzystujemy fundusze i myślę że robimy to na tyle odpowiedzialnie, że te osoby rzeczy 

mogą skorzystać i poprawić swoją jakość życia. 



Marszałek Jarosław Stawiarski:  Dzięki Lubelskiej funduszom europejskim wspólnie rozwijamy 

nasze województwo zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl serdecznie Zapraszam Jarosław Stawiarski 

marszałek województwa Lubelskiego  

Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


