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EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Jak dla Małych Ojczyzn pozyskują unijne pieniądze

WieĞ pomysáami stoi
I

le wiosek na Lubelszczyźnie tyle albo i więcej
pomysłów na ich rozwój,
na rozbudzanie lokalnych
społeczności, czy po prostu
godne Ŝycie. Pomysły realizują jednak tylko ci, którzy
potrafią się zorganizować i
wspólnie zacząć działać. Naprzeciw takim ludziom wychodzi Europejski Fundusz
Społeczny.
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie za
pomocą projektu unijnego zamierza zorganizować zajęcia
edukacyjne dla osób po pięćdziesiątce.

swoje zainteresowania i po
prostu spędzać czas wolny.
Projekt powstaje w odpowiedzi na ich prośby. Widzą w
nim szansę dla siebie.
– Osoby starsze wręcz na-

– Kiedyś był u nas Klub
Seniora – mówi Agnieszka
Babczuk, pracownik biblioteki. – Starsi mieszkańcy lubili się tam spotykać, rozwijać

ciskają na jakąś formę aktywizacji – opowiada Babczuk.
– Planujemy dla nich zajęcia,
które nie tylko zajmą czas, ale
przyniosą ze sobą konkretną

wiedzę i korzyści. Na początek myślimy o kursach komputerowych i prostych zajęciach sportowych.
Stowarzyszenie Kobiet
Powiatu Łęczyńskiego to grupa aktywnych pań, działająca
na rzecz poprawy sytuacji kobiet w ich powiecie.
– Mieszkańcy naszego
powiatu to mała społeczność
– mówi Agnieszka Kalinowska, członkini stowarzyszenia. – Nasi męŜczyźni pracują głównie w kopalni Bogdanka. My jesteśmy w gorszej sytuacji. Pracy dla nas nie ma.
Chcemy to zmienić.
PręŜnie działające panie
mają mnóstwo pomysłów na
projekty skierowane do kobiet. JuŜ wiedzą, Ŝe na ich realizację potrzeba pieniędzy.
Po raz pierwszy złoŜą wnio-

sek w konkursie ogłoszonym
przez Urząd Marszałkowski.
– Projekt związany jest
m.in. ze szkoleniami aktywizacyjnymi i usługami doradczymi. Oczywiście dla
kobiet.
Mieszkańcy Studzianki
w gminie Łomazy od lat odkrywają swoje tatarskie korzenie. Nietrudno się domyślić, Ŝe zgłębianie tej wiedzy to wspólna inwestycja w
Małą Ojczyznę. Pomaga im
w tym Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, które w zeszłym roku
zrealizowało projekt związany z tajnikami regionalnej
kuchni.
– Planujemy realizację
dwóch ciekawych projektów
– opowiada Łukasz Węda,
przedstawiciel Stowarzyszenia.
W obu przypadkach Stowarzyszenie odwoływać się
będzie do dziedzictwa kulturowego tych ziem. Przeszłość
Studzianki i jej okolic związana jest z historią polskich Tatarów i ich kulturą.
– Tematem pierwszego
projektu będzie łucznictwo,
drugiego zaś taniec dawny –
mówi Węda. – Oba projekty

mają wspólny cel: integracja
lokalnej społeczności, kultywowanie dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim
edukację z zakresu lokalnej
historii.
Edyta Łysiak z Rzeczycy
w gminie Kazimierz Dolny
przeprowadziła ankietę wśród
sąsiadek. Na tej podstawie
określiła grupę, dla której
chce napisać projekt.
– Będzie to 20 kobiet z
Rzeczycy, zarówno bezrobotnych jak i pracujących, takŜe
w wieku emerytalnym – mówi
Łysiak. – Projekt obejmie zajęcia komputerowe, warsztaty kuchni regionalnej, dekorowanie wnętrz i kurs florystyczny. Wierzę, Ŝe nasz projekt przyczyni się do integracji społeczności Rzeczycy.
OŜywi naszą miejscowość.
Zrealizujemy go z pomocą
Lokalnej Grupy Działania.
W całym województwie
pomysłów takich jakie przedstawiliśmy wyŜej, są setki.

Specjalnie dla ich realizacji Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego ogłosił
konkursie w ramach działania
9.5 PO KL.
– Na jeden projekt przyznajemy do 50 000 zł – mówi
Iwona Nakielska, dyrektor
Departamentu EFS UMWL.
– Muszą one być skierowane
do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz
miast do 25 tys. mieszkańców,
do społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich.
Patrycja Leszczyńska
Fot. Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka
Więcej informacji na temat działania 9.5 PO KL
znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.efs.
lubelskie.pl lub pod numerem telefonu 81 441 68 43
w Punkcie Informacyjnym i
Naboru Wniosków, Departamentu EFS UMWL przy ul.
Czechowskiej 19 pok. nr 1.

Kapitaá Ludzki to równieĪ wieĞ
T

egoroczne DoŜynki Wojewódzkie zaplanowano
na niedzielę 28 sierpnia.
Tym razem organizatorzy zapraszają do Radawca, na tamtejsze
lotnisko sportowe. My jednak w
pamięci ciągle mamy spotkanie
z uczestnikami doŜynek ubiegłorocznych.
Stoisko Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego spotkało się z ogromnym
zainteresowaniem. Uczestnikom DoŜynek zaproponowaliśmy moŜliwość pozyskania
kompleksowej informacji na
temat programu Kapitał Ludzki. Z przyjemnością słuchaliśmy takŜe wypowiedzi rolników, którzy z ofertą Europejskiego Funduszu Społecznego
juŜ się zetknęli.
- Moje dzieci chodziły na
dodatkowe lekcje przez was finansowane – mówiła pani Ja-

dwiga.
Córka pani Ireny skorzystała z kolei z kursów podnoszących kwalifikacje:
– Dzięki temu znalazła pracę – opowiadała kobieta. – ZauwaŜyłam wasze stoisko i pomyślałam, Ŝe zapytam, bo moŜe
Kapitał Ludzki oferuje teŜ coś
dla mnie. Córka mówiła mi, Ŝe
chyba jest coś dla ludzi z grupy 45+.
Spośród kilkudziesięciu
osób, które przy okazji DoŜynek postanowiły wzbogacić
swoją wiedzę na temat oferty
EFS, byli równieŜ młodzi ludzie, których najbardziej interesowała moŜliwość pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej. Wszystkich kierowaliśmy
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który zajmuje się dotacjami
na ten cel.

DoŜynki to tradycja naszych przodków. Święto było i
jest ukoronowaniem gospodarskiego trudu. Podziękowaniem
za plony i prośbą o jeszcze lepsze w przyszłości. Dzisiaj warto
w doŜynkach brać udział takŜe
dlatego, Ŝe dają one moŜliwość
zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i nowinkami
technicznymi przeznaczonymi
dla gospodarstw rolnych. Nie
zawsze musi być to nowoczesna maszyna. Czasem równie
waŜna jest moŜliwość zdobycia wiedzy, a tę daje korzystanie z oferty EFS.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do Radawca. Niestety
tym razem nas tam nie będzie,
jednak przez okrągły rok jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Woje-

Przez doēynkowe stoisko EFS w ciðgu kilku godzin przewinõãy siõ dziesiðtki osób pytajðcych o moēliwoćç skorzystania z
unijnego wsparcia
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