
Lektor: 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: Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał ostatnio trzytysięczną 
umowę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Jest z nami wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz 
Stefaniuk. Panie Marszałku wspomniana wcześniej umowa dotyczyła utworzenia 
żłobka w Zamościu. W ostatnim czasie podpisali Państwo również umowy na 
nowe przedszkola. Można śmiało powiedzieć, że takie działania to inwestycja w 
mieszkańców. 

Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek Województwa 

Lubelskiego: Dokładnie takie projekty mają dwa plusy- pierwszym jest 
kształcenie na najwyższym poziomie naszych dzieci od najmłodszych lat a 
drugim jest umożliwienie rodzicom powrotu do pracy. Cieszy nas fakt że dużo z 
tych inwestycji powstaje w obszarach wiejskich jako przykład można to podać 
Gminy Krzywda, Borki czy Łuków, które ostatnio podpisały umowy na edukację 
przedszkolną. 

Lektor: Społeczna strona lubelskich Funduszy Europejskich to nie tylko 
inwestycje w najmłodszych. Panie marszałku do kogo jeszcze trafiły europejskie 
dotacje? 

Dariusz Stefaniuk: Z unijnego wsparcia w regionie skorzystało już prawie 
2800 osób z niepełnosprawnościami. W ramach wyrównywania szans na rynku 
pracowaliśmy wsparciem blisko 23 000 osób bezrobotnych. Ponadto wpadliśmy 
ponad 500 podmiotów Ekonomii Społecznej ale pamiętajmy, że to nie liczby są 
najważniejsze a osoby do których trafiają środki. Poprzez swoje działania 
pomagamy osobom wykluczonym społecznie, ubogim i zagrożonym 
wykluczeniem. 

Lektor: Jest z nami także ojciec Krzysztof Modras przeor Klasztoru 
Dominikanów w Lublinie. Klasztor realizuje projekt unijny dzięki któremu 
powstał klub samopomocy. Czy może ojciec wyjaśnić komu jest udzielona 
pomoc w ramach działalności klubu? 

Krzysztof Modras, przeor Klasztoru Dominikanów w Lublinie: Jest to 

projekt, który ogólnie nazywa się „Klasztorem w sercu miasta”. Celem tego 
projektu jest poprawiona dostępność, jakość usług społecznych dla osób 
potrzebujących w Lublinie-określone bardzo często jako osoby wykluczone 
społecznie lub zagrożone wykluczeniem. Mamy tutaj poradnie psychologiczną i 
prawną. Mamy też poradnie i klub dla młodzieży i różne  zajęcia, które mają na 
celu aktywizację tych ludzi, którzy mają trudności z wejściem w społeczeństwo. 
Na przykład aktywizacja zawodowa- Ci którzy mają trudności ze znalezieniem 



zawodu. Aktywizacja życiowa -w jaki sposób znosić stres dostosować się do 
życia. Gdyby nie środki unijne nasza bazylika prawdopodobnie pozostałaby w 
takim stanie jaka była poprzednio czyli w dość kiepskim po tym jak odzyskaliśmy 
całość klasztoru w latach 90. Również klub samopomocy, który przedtem był 
ruiną nie mógł być przekształcony na klub samopomocy, który obecnie pełni 
swoją funkcję 

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego: Dzięki 
Lubelskim funduszom europejskim wspólnie rozwijamy nasze województwo. 
Zobacz więcej na rpolubelskie.pl. Serdecznie zapraszam- Jarosław Stawiarski 
Marszałek Województwa Lubelskiego. 

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

 


