
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. 

Aktywne włączenie z Wojewódzkim Urzędem Pracy to konkurs dedykowany 
Ośrodkom Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego, które we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów partnerskich mogą 
realizować wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich 
podopiecznych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom jednostek pomocy społecznej 
utworzyliśmy Mobilny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny – Małgorzata Sokół, 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Doświadczeni 
pracownicy pomogą i doradzą w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie 
projektów. 

Aktualne zmiany programu RPO Województwa Lubelskiego stwarzają 
korzystniejsze warunki do starania się o fundusze przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej w ramach Aktywnego Włączenia. 

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej jest brak 
zatrudnienia. Dlatego też, zasadne jest objęcie kompleksowym wsparciem osób 
bezrobotnych korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej – Beata 
Sienkiewicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, 
realizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności 
Społecznej „Stella” projekt „Bliżej Pracy – kompleksowe działania 
aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych 
klientów OPS Gminy Wierzbica”. Działania podejmowane w stosunku do 
osób biorących udział w projekcie nie tylko dają możliwość zdobycia zawodu i 
zaistnienia na rynku pracy, ale również przyczyniają się do zwiększenia 
samooceny, poczucia własnej wartości i pewności siebie. Aby nie bać się 
podejmować decyzji, które mogą się przyczyniać do zdobycia kwalifikacji, 
podejmowania zatrudnienia, ale również lepszego funkcjonowania w życiu 
społecznym a także radzenia sobie z trudnościami – dodaje Pani Beata 
Sienkiewicz 

 

Pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – Andrzej 
Chrząstowski, wójt Gminy Wierzbica – na realizację projektu, stanowią 
bardzo istotną kwestię i wspomagają samorząd Gminy Wierzbica w 
przedsięwzięciach skierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców 
gminy. 



Pamiętajmy! 

Możliwość realizacji projektów partnerskich, organizacji 
pozarządowych z Ośrodkami Pomocy Społecznej to łatwiejszy start by 
sięgać po środki z funduszy unijnych. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości, związanych z 
przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu, zapraszam do korzystania 
z usług nowopowstałego Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, przy 
ul. Obywatelskiej 4. Czekamy na Państwa projekty do 28 grudnia bieżącego roku 
– zachęca Dyrektor WUP w Lublinie, Małgorzata Sokół.  

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 

na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

