
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. 

Dziś porozmawiamy na temat konkursu Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

„Europejski Fundusz Społeczny da bezpośrednie wsparcie dla mieszkańców 
naszego regionu – Rafał Sobiech, zastępca dyrektora Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. W najbliższym 
konkursie chcemy skoncentrować się na żłobkach czyli na opiece nad małymi 
dziećmi do lat 3. I jest to oferta skierowana dla potencjalnych beneficjentów 
czyli gmin, organizacji pozarządowych czy nawet osób prywatnych, które są 
zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem takiego żłobka. Jest to oferta dla 
młodych mam, które chcą godzić życie zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. 
Projekt może być finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 
w całości przez okres 2 lat a funkcjonować minimum 4 lata . Do tej pory 
rozstrzygnęliśmy jeden konkurs w wyniku którego podpisaliśmy już 31 umów. 
Efektem tego konkursu jest utworzenie ponad 450 miejsc dla dzieci w żłobkach 
więc rodzice tych dzieci już uzyskali konkretne wsparcie.” 

 

„Na terenie trzech gmin powiatu puławskiego – Gminy Końskowola, Gminy 
Żyrzyn i Gminy wiejskiej Puławy tworzymy 4 żłobki – Beata Osiek, 
koordynator projektu „Wspieramy mamy”. W każdym 15 miejsc dla dzieci 
od 1 do 3 roku życia. I przez okres 2 lat kiedy realizowany będzie projekt, mamy 
dzieci będą mogły skorzystać z tych żłobków. Sam pomysł zrodził się z potrzeby 
wsparcia mam, które po urodzeniu dziecka próbują wrócić na rynek pracy.” 

 

Jestem mamą 2-letniego Mateusza. Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy 
ale zmuszona byłam by z tej pracy zrezygnować ze względu na opiekę nad 
synem.  No i ten projekt niewątpliwie jest dla mnie szansą. Tak, miałam problem 
ze znalezieniem niani a możliwość zgłoszenia się do tego projektu daje mi szansę 
na to żebym mogła spokojnie wrócić do pracy. Mateusz będzie miał opiekę, w 
niewielkiej grupie, pod dobrym nadzorem także będę mogła spokojnie poświęcić 
czas pracy. 

 



„Ta forma wsparcia będzie dostępna dla naszych beneficjentów jeszcze przez 
najbliższe lata. Z całego Regionalnego Programu Operacyjnego chcemy 
utworzyć ponad 5300 nowych miejsc w żłobkach” – Rafał Sobiech, zastępca 
dyrektora DW EFS.  

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/

