
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. 

Fundusze Unijne to duże możliwości również w perspektywie lepszego jutra dla 
osób borykających się z licznymi problemami życia codziennego. Dziś 
przybliżymy naszym słuchaczom temat Włączania społecznego. 

Fundusze Europejskie to szereg działań na rzecz naszego regionu, w tym 
aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy. Kluczowym 
zadaniem jest dostosowanie pomocy dla ludzi niepełnosprawnych czy też 
bezdomnych – dr Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa 
lubelskiego. Naszym celem jest integracja ze społeczeństwem tych osób, które 
są zagrożone ubóstwem i zdobycie przez nie kwalifikacji zawodowych 
dostoswanych do rynku pracy. To realna szansa poprawy sytuacji życiowej ale 
zarazem wielka konieczność. 

 

Długotrwałe bezrobocie i niepełnosprawność to czynniki, które często 
wykluczają z życia społecznego oraz zawodowego. Osoby najbardziej 
potrzebujące na co dzień wspierane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej, do 
których tym razem kierujemy wsparcie ze środków Unii Europejskiej - 
mówi Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Lublinie. 

 

Wojewódzki Urząd Pracy realizując konkursy dedykowane Ośrodkom Pomocy 
Społecznej stwarza możliwości podniesienia jakości i efektywności działań na 
rzecz naszych podopiecznych – Joanna Semeniuk, koordynator 
realizowanego projektu „Chcesz! Możesz! Potrafisz!” Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Działania projektowe zapewniają 
wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. 

 

Co daje realizacja programów na rzecz podopiecznych Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Pomocy Rodzinie? 

Aktualnie jesteśmy na etapie realizacji projektu w ramach Aktywnego włączenia. 
Jego głównym celem jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy 
społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz 
poprawa dostępu do rynku pracy 40 osób zagrożonych ubóstwem lub 



wykluczeniem społecznym z terenu miasta Chełm –  tłumaczy Pani Joanna 
Semeniuk z MOPR w Chełmie. 

  

 

Już 30 kwietnia rozpoczynamy kolejny konkurs dla Miejskich i Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego, które we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi będą mobilizować swoich podopiecznych do 
zdobywania kwalifikacji i rozpoczęcia pracy – dodaje Pani dyrektor 
Małgorzata Sokół z WUP w Lublinie. Zapraszamy na konsultacje. Punkt 
kontaktowy RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie znajduje się przy 
ulicy Obywatelskiej 4. 

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/

