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Przekonaj się w 180 sekund jak fundusze europejskie zmieniają Twoje 
życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Dziś porozmawiamy na temat aktualnego konkursu Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

Pierwszy w bieżącym roku konkurs w ramach Aktywnego włączenia 
rozpoczynamy 29 marca na kwotę 50mln zł. – Małgorzata Sokół, Dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.  Skierowany jest do osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, długotrwale bezrobotnych, z 
niepełnosprawnościami czy wykluczonych społecznie. Fundusze Unijne dają im 
możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Włączenie społeczne to jeden z obszarów, które Zarząd Województwa 
Lubelskiego wspiera ze środków unijnych w bieżącym roku – Sławomir 
Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców naszego regionu, realizując 
konkursy dla instytucji, które statutowo pomagają osobom najbardziej 
potrzebującym. Zawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zwiększa szansę osiągnięcia założonych celów. Zachęcam do aplikowania o 
ośrodki w aktywnym włączeniu. 

Kto może ubiegać się o środki w ramach aktywnego włączenia? 

Konkurs skierowany jest do powiatowych i miejskich centrów pomocy rodzinie – 
Mirosław Fatyga, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu 
Społecznego – skoncentrowane na realizacji programów na rzecz integracji 
osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem 
społecznym. Pomoc ma charakter kompleksowy, dostosowany do potrzeb 
uczestników.  Program zakłada też wsparcie osób z niepełnosprawnościami, 
bezdomnych czy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Na co mogą liczyć osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach w ramach 
aktywnego włączenia? 

Małgorzata Sokół, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: 
To inwestycja w siebie, budowanie własnego, pozytywnego wizerunku, wiary 
we własne możliwości i powrót do aktywnego życia w społeczeństwie. Kolejny 
krok to aktywizacja zawodowa, podnoszenie lub nabywanie nowych 
kompetencji, kwalifikacji zawodowych. Udział w projekcie pozwala nabyć 
umiejętności i praktycznie wykorzystać je w trakcie odbywania stażu u 
pracodawcy a następnie w zatrudnieniu.  



Czy możemy już mówić o jakichś efektach? 

To już 11 konkurs z obszaru włączenia społecznego, który realizujemy w 
aktualnym okresie programowania. Dotychczas objęliśmy już wsparciem ponad 
1700 osób. Udział w projekcie to szansa na lepsze życie. Zapraszamy również 
na konsultacje. Punkt kontaktowy RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy znajduje 
się przy ulicy Obywatelskiej 4. 

dodaje Małgorzata Sokół, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Lublinie. 

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/

