
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: Wsparcie osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie to jeden z priorytetów polityki 

spójności Unii Europejskiej. Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego pozwalają na wyrównywanie szans na rynku pracy. Fundacja HEROS jest jednym z 

beneficjentów, który pozyskuje dofinansowanie na realną pomoc osobom ubogim i pozostającym bez 

pracy. Jest z nami Pan Kamil Skowron – Prezes Zarządu Fundacji.  Jaką pomoc mogą uzyskać osoby 

biorące udział w Państwa projekcie? 

Kamil Skowron: Fundacja HEROS zrealizowała projekt „ Czas na aktywizację” oraz obecnie 

realizuje projekt „Czas na sukces”. Oba projekty dotyczyły zwiększenia szans na zatrudnienie 

oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej. Wartość zrealizowanych projektów 

przekroczyła 1,5 mln złotych. 

Lektor Ile osób skorzystało ze wsparcia, które oferowały Państwa projekty? 

Fundacja HEROS specjalizuje się przede wszystkim we wsparciu osób z  niepełnosprawnościami i to 

właśnie ta grupa docelowa była uczestnikami projektu. Ponadto uczestnicy projektu to osoby 

mieszkające na terenie województwa lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i będące w wieku 

aktywności zawodowej. Łącznie w zrealizowanych obydwu projektach wzięło udział 110 uczestników 

projektu. Praca w przypadku osób z niepełnosprawnościami to nie tylko źródło dochodów ale również 

często forma rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. 

Lektor Jest z nami również Pan Andrzej Pruszkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Lublinie. Panie dyrektorze w naszym regionie od kilku lat notujemy spadek bezrobocia. Jaki udział 

mają w tym fundusze europejskie? 

Lektor Wsparcie otrzymują nie tylko bezrobotni ale również osoby z niepełnosprawnościami. Panie 

Dyrektorze ile osób do tej pory skorzystało ze wsparcia w ramach obecnego RPO? 

Andrzej Pruszkowski: Z pewnością znaczący. Dzięki nim zrealizowaliśmy już 21 naborów tylko w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkując ponad jeden miliard złotych. 

Środki te pozwoliły na aktywizowanie osób, które biorąc udział w szkoleniach i stażach zawodowych 

mają szansę powrócić na rynek pracy. Niedługo- myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca ogłosimy 

kolejny konkurs, który kwotą 13 mln zł będzie wspierał osoby, które pragną powrócić na rynek pracy. 

Lektor Na jakie działania Wojewódzki Urząd Pracy wypłaca środki w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego? 

Andrzej Pruszkowski: To środki na kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. Adresujemy je do 

osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Sfinansujemy  zadania z zakresu 

doradztwa psychologicznego i zawodowego, szkolenia staże oraz pośrednictwo pracy. To już ponad 

36 tys. osób w tym ponad 10 tys. osób z niepełnosprawnościami zostało objętych wsparciem w 

ramach realizowanych przez nas działań. Nasze wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, niepracujących, posiadających niskie kwalifikacje a także do osób z 

niepełnosprawnościami czy bezdomnych. 



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. 

 

 


