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Ponad 200 firm powstało dzięki ich ambicji i wierze we własne możliwości

Kobiety z inicjatywą
M

agdalena Olszewska
uczy dzieci języka
angielskiego poprzez
zabawę. Renata Tchórz wykonuje dekoracje imprez okolicznościowych. Butik kreatywny Justyny Garbal ma za sobą
kilka ciekawych projektów reklamowych. Sukces osiągnięty
dzięki pracowitości i odwadze
inspiruje kolejne kobiety do założenia własnej firmy.
Przeglądając katalog firm,
które powstały w wyniku trzeciej już edycji projektu „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości”, widać, że jego
uczestniczki „żadnej pracy się
nie boją”. Kobiety, korzystając
z merytorycznego i finansowego wsparcia utworzyły aż 56
firm. Są wśród nich między innymi: studio nagrań, biuro podróży, gabinet weterynaryjny,
wypożyczalnia kostiumów, zakład szklarsko–ramiarski oraz
studio tatuażu.
Szkoła językowa Magdaleny Olszewskiej powstała w
październiku w niewielkim
Szczebrzeszynie. Mimo, że to
dopiero początki jej istnienia,
efekty pracy, które widzi na co
dzień dają jej jeszcze większą
motywację.
– Chcę żeby szkoła cały
czas się rozwijała– mówi Olszewska. – Zamierzam w przyszłości założyć filie w Zwierzyńcu i Józefowie. W dalszej
perspektywie interesuje mnie
również Zamość.
Firma dekoracyjna Renaty
Tchórz nastawiona jest przede
wszystkim na dekorowanie sal
weselnych i studniówkowych
oraz kościołów przed ślubem.
Na razie koncentruje swoja

działalność na Lubelszczyźnie, ale w przyszłości chciałaby spróbować sił poza województwem.
– Usługi dekoracyjne wykonuję od połowy czerwca. W
tym momencie nie mogę narzekać na brak zainteresowania – mówi właścicielka firmy
z Dębowej Kłody. – Wierzę, że
w przyszłości będę mogła poszerzyć zakres usług.
Butik kreatywny Justyny
Garbal ma juz za sobą kilka
ciekawych projektów reklamowych. W tej zaś branży liczy się
tak doświadczenie, jak i kreatywność czy mobilność. Garbal
reklamą zajmuje się od dawna.
Zdobytą wiedzę przenosi obecnie na projekty realizowane w
Lublinie. Pani Joasia, podobnie
jak inne kobiety biorące udział w
projekcie jest naładowana pozytywnymi emocjami.
– Prowadząc firmę staram
się działać nieszablonowo, każdy kolejny projekt to nowe wyzwanie – opowiada. – Muszę
dostosowywać się do wymagań klientów.
– Firmy prowadzone przez
panie Garbal, Tchórz czy Olszewską to najlepsza reklama

dla projektu Fundacji UMCS –
mówi Edyta Puch, koordynator
projektu „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości”. –
Jego wartość została dostrzeżona także na rynku. Ledwo zakończyliśmy trzecią edycję, a
już realizujemy czwartą. Popularność projektu owocuje.
Uczestniczki projektu założyły dotychczas ponad 200
firm. Żadna z nich nie zamierza na tym poprzestać.
– Zatrudniam dwie osoby –
mówi Garbal. – Już jednak planuję, że w przyszłości zatrudnię kolejne. Najwięcej zleceń
mam z Warszawy. W naszym
województwie przygotowywałam już projekty dla jednego z
lokalnych browarów oraz dla
szkoły językowej. Właścicielka
butiku kreatywnego doświadczenie zdobywała w jednej z
dużych agencji reklamowych
w Warszawie. O pracy „na swoim”, podobnie jak wiele innych
kobiet, myślała od dawna. Wiele się poddaje, jednak te najbardziej aktywne osiągają sukces.
Poszukują wszelkich możliwości zawodowego rozwoju i
wreszcie trafiają na projekty takie jak ten Fundacji UMCS.

Bonus dla najlepszych
S

skiej ruszyła w październiku
ubiegłego roku, czyli akurat w
okresie, w którym większość ludzi z reguły już ma zaplanowaną
naukę języków. Olszewskiej jednak udało się znaleźć uczniów.
– Zatrudniam kilka osób –
opowiada. – Cały czas organizuję prywatne zajęcia. Nie tylko z języka angielskiego. W mojej szkole można uczyć się między innymi francuskiego, niemieckiego, włoskiego a także
białoruskiego i rosyjskiego.
Pomimo krótkiego okresu działalności, Olszewska tak
samo jak Garbal widzi już efekty swojej pracy.
– Ostatnio przygotowywaliśmy małżeństwo, które
zamierza wyjechać do Anglii
– opowiada. – Skoncentrowaliśmy się tylko na mówieniu.
Tak żeby mogli spokojnie kupić bilet, zrobić zakupy w sklepie. Udało się.
Zachęcona podobnymi
przykładami myśli już o ubieganiu się o kolejne wsparcie
z unijnych funduszy. – Dzięki
nim będę mogła nie tylko rozwinąć firmę, ale także poszukać różnych pomysłów dla mojego miasta.
Projekt „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości”
skierowany był do kobiet z terenu województwa lubelskiego:
bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nieaktywnych zawodowo, zatrudnio-

nych, rolniczek lub domowniczek gospodarstw rolnych.
– Uczestniczące w nim
kobiety miały szansę na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W grę wchodziło nawet 40 tysięcy złotych – mówi Edyta
Puch. – Tylko w zakończonej
niedawno edycji kobiety otrzymały łącznie ponad 1,5 miliona
złotych. Dodatkowo, przyszłe
bizneswoman korzystały z pomocy szkoleniowo–doradczej.
W sumie było to 68 godzin zajęć z ekspertami.
We wszystkich edycjach
projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej rozdysponowano już prawie 4 mln złotych.
Z perspektywy przyszłych właścicielek firm ważne było również wsparcie pomostowe, które
można było przeznaczyć na bieżące koszty operacyjne przedsiębiorstwa przez pierwszych 6
miesięcy funkcjonowania.
Na pewno pomocny podczas trwania samego projektu był zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem, oraz zwrot
kosztów dojazdu na szkolenia.
Uczestniczki miały również dostęp do platformy e–learningowej zamieszczonej na stronie
projektu. Internetowy portal
projektu: www.inicjatywajestkobietą.pl odwiedziło już ponad 30 tysięcy osób.
Marcin Maśkiewicz,
Fot. Justyna Kijek

nach Urzędu Marszałkowskiego: www.lubelskie.pl i
www.um.bip.lublin.pl. Można
się z nim również zapoznać w
Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu (Lublin, ul. Lubomelska 1-3, pok. nr 312,
311C, tel. 81 44 16 716, faks
81 44 16 709).

Wnioski można składać
do dnia 1 sierpnia 2011 r.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, piętro I, pok. 128,
20-072.
Patrycja Leszczyńska

Pamiątkowe zdjęcie uczestniczek trzeciej edycji projektu „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości”

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

typendialne wnioski
można składać tylko do
końca lipca. Uczniowie
mogą liczyć na średnio 300 zł
miesięcznie.
Na stypendia w roku
szkolnym 2011/2012 Urząd
Marszałkowski przeznaczył
ponad 1,5 mln zł. Pieniądze
otrzymają uczniowie z Lubelszczyzny wyróżniający
się osiągnięciami w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Korzystając ze wsparcia Joannie Garbal udało się stworzyć
biznesplan firmy. – Najważniejsze dla mnie było jednak wsparcie finansowe – mówi. – Za
otrzymaną dotację mogłam kupić sprzęt komputerowy i otworzyć biuro. Od początku chciałam, żeby mój butik funkcjonował na najwyższym poziomie.
Dzisiaj już wiem, że się udało.
Także na finansowy aspekt
projektu zwraca uwagę Renata Tchórz.
– Bez tego nie byłoby szans
na własną firmę – mówi. – Trochę zainwestowałam sama. Z
dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego dostałam prawie 30 tysięcy złotych.
Tchórz przyznaje jednak,
że równie ważna była nauka
prowadzenia biznesu.
– Podczas tych zajęć dowiedziałam się jak założyć firmę, jak prowadzić księgowość
– mówi.
– W naszej szkole dzieci w wieku 2–9 lat uczymy języka poprzez zabawę – mówi
Olszewska. – Mamy do tego
specjalne zestawy dydaktyczne Play My. Dzięki nim możliwa jest realizacja prawie stu
zabawach językowych. Jeden
taki zestaw kosztuje 2,5 tys.
zł. Bez dotacji z EFS nie byłoby nas na nie stać, tak samo jak
na tablicę, ławki i inne pomoce
dydaktyczne.
Szkoła Magdaleny Olszew-

Wsparcie uzyskają również
uczniowie mający utrudniony dostęp do wiedzy. Program
stypendialny jest współfinansowany przez Europejski
Fundusz Społeczny. Uzyskane stypendia młodzi ludzie
mogą wykorzystać na różne
cele: od zakupu podręczników, książek, pomocy naukowych po sprzęt komputerowy
i wycieczki edukacyjne.
Miesięcznie otrzymują na
swoje potrzeby 300 złotych.

– Te pieniądze umożliwiają nam realizację własnych pasji – mówiła Karolina Combrzyńska, uczennica
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Mętowie, która uzyskała stypendium w minionym
roku szkolnym.
O efektach, jakie daje realizacja projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny stypendyści
mówią:
– Gdyby nie fundusze eu-

ropejskie, o takich stypendiach moglibyśmy tylko pomarzyć.
Szansę na uzyskanie stypendium mają uczniowie,
którzy oprócz wysokiej średniej ocen mają również inne
sukcesy, na przykład sportowe. Nikt jednak nie ma złudzeń. Bez prawdziwego zaangażowania w naukę na jakiekolwiek wsparcie nie ma
co liczyć.
– Stypendium otrzymaliśmy dzięki ciężkiej pracy
– podkreślają ubiegłoroczni
stypendyści.
Regulamin przyznawania
i przekazywania stypendium
wraz z załącznikami dostępny jest na internetowych stro-

Iwona Nakielska, Dyrektor
Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego:
– Dotychczas w ramach projektu „Lubelski
program pomocy stypendialnej dla uczniów
szczególnie uzdolnionych” stypendia otrzymało
722 osoby. Wartość stypendiów wypłacanych
od maja 2008 do maja 2011 wyniosła już
prawie 2,9 mln zł.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

