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Czasem niebieski i różowy, innym razem tęczowy. Przedszkolaki pokazały nam swój świat i zdobyły nagrody w konkursie plastycznym

Świat maluchów jest kolorowy
W

poprzednim numerze „Lubelskie.
pl” przedstawiliśmy przebieg konkursu plastycznego pn. „Jak zmienia
się mój świat”. Tym razem zaprezentujemy dzieła naszych
małych artystów, którzy swoim dziecięcym okiem widzą
zmieniający się świat radosny
i pełen kolorów.
Maluchy widzą świat inaczej. Wiodącym tematem ich
prac jest przedszkole, stanowiące największą zmianę w
ich sukcesywnie powiększającym się świecie. Bardzo
ciekawe są prace pokazujące zmiany w kontekście programu Kapitał Ludzki. Iza
Baryczka narysowała swoją koleżankę na wózku inwalidzkim, Julia Weremczuk
pokazała nam swoją drogę

członek konkursowego jury.
– U dzieci brak barier, rysują
bardzo emocjonalnie i charakterystycznie dla swojego
wieku. Nie sugerują się tym,
co i w jaki sposób rysują koledzy, nie rywalizują.

Przedszkolaki spisały się
na medal, za co serdecznie
im dziękujemy. Tablica interaktywna – nagroda główna
w konkursie – dzięki pracom
namalowanym przez Olę Florek i Zuzię Kopycką trafiła do

Iza Baryczka (5l) - „Radosny przyjaciel”, Publiczne Przedszkole Integracyjne im.
Kubusia Puchatka w Puławach

do przedszkola, a mamy - do
pracy, Kinga Kowalczyk jest
dumna ze swojej mamy pracującej w szpitalu.
Podobają nam się także
pełne ciepła i uśmiechu prace przedstawiające przyjaciół,

Kinga Kowalczyk (6l) - „Mama w pracy”, Przedszkole nr 58 w Lublinie

dzieci na basenie czy na placu
zabaw. Widać tam ruch, opowiadają jakąś historię.
– Prace są pełne ekspresji, mają w sobie pewną eksplozję – ocenia Agnieszka
Lackowska, artysta-plastyk,

Julia Weremczuk (5l) - „Ja idę do przedszkola, a mama do pracy”,
Przedszkole nr 2 w Chełmie

Aleksandra Florek (5l) - „Plac zabaw” Przedszkole nr 18 w Lublinie

Przedszkola nr 18 w Lublinie.
– Namalowałam, że jest dużo
samochodów i to, że w przedszkolu mamy różne nowe zabawki, klocki różne drewniane, lalki kowbojskie – opowiada Zuzia z Lublina.
– A ja namalowałam plac
zabaw, bo lubię się bawić z
koleżankami – mówi Ola z
Lublina.
Już w styczniu odwiedzimy zwycięskie przedszkole
z Lublina i sprawdzimy jak
przedszkolaki radzą sobie
z najnowszą technologią, o
której wielu dorosłych nawet
nie słyszało. Tymczasem, w
Lublinie i Białej Podlaskiej
trwały wystawy nagrodzonych prac (22.11-5.12). Już w
grudniu pojadą one do Chełma i Zamościa.
Patrycja Leszczyńska

Zuzanna Kopycka (5l) - „Wszyscy podróżujemy” Przedszkole nr 18 w Lublinie

Na jakie działania będzie można uzyskać wsparcie

Kapitał Ludzki w nowym roku
B

lisko 270 mln zainwestujemy w człowieka
na Lubelszczyźnie w
roku przyszłym. Poza przedszkolami i szkołami skorzystają z tych pieniędzy m.in.
bezrobotni i niepełnosprawni oraz osoby starsze. Mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa dostaną dodatkowe pieniądze na działania szkoleniowe i doradcze.
Zaplanowano 21 konkursów. Pieniądze starano się
rozdzielić adekwatnie do bieżących potrzeb i przyszłych
wyzwań dotyczących Kapitału Ludzkiego w naszym regionie.

– Lwią część środków, bo
aż 151 mln zł, przeznaczyliśmy w 2012 roku na edukację – mówi Iwona Nakielska,
dyrektor Departamentu EFS
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego.
– Na tworzenie oraz wsparcie istniejących przedszkoli,
zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie wciąż ich brakuje, przypadnie 40 mln. Jeszcze
większe pieniądze – 80 mln
zł na programy rozwojowe
oraz staże i praktyki dostaną
szkoły prowadzące kształcenie ogólne i zawodowe.
Osoby dorosłe, które będą
chciały kształcić się w for-

mach szkolnych oraz brać
udział w szkoleniach i kursach w zakresie ICT i języków
obcych także mogą liczyć na
wsparcie. Na ten cel przeznaczono 26 mln zł. Pojawi się
też pewna nowinka, brokering edukacyjny, czyli edukacyjno-szkoleniowe usługi doradcze dla dorosłych.
Pomocą objęte będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą liczyć
na ogólne i specjalistyczne
szkolenia oraz doradztwo, dotyczące też odnawialnych źródeł energii. Konkursy ogłoszone zostaną w II, III i IV
kwartale, a przypadająca na

nie alokacja to aż 55 mln zł.
W ramach Priorytetu VI,
wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie aż
20 mln zł przeznaczonych zostanie na aktywizację bezrobotnych. Działanie to realizowane będzie poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe oraz szkolenia.
– Godne uwagi jest to,
że dla grupy 50+, czyli osób
starszych, przeznaczono 8
mln – podkreśla Nakielska –
Wyróżnioną grupą będą też
osoby niepełnosprawne, które chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dostaną one 4 z 12,5 mln zł
przeznaczonych dla wszystkich, którzy chcą otworzyć
swój biznes.
Niepełnosprawni mogą
liczyć także na kolejne 5 mln
zł wsparcia w ramach programów aktywizacji społeczno-zawodowej w oparciu o
Indywidualne Plany Działania. Programy te realizowane będą w zakresie integracji
społecznej.
W planie jest też kolejny
pilotaż stanowiący wsparcie
w postaci instrumentów inżynierii finansowej, w tym preferencyjne pożyczki oraz doradztwo i szkolenia. Na ten

cel przeznaczono 6 mln zł.
Z 21 mln zł wydzielonych na Priorytet VII 11
mln przypadło na projekty mające służyć integracji społeczno – zawodowej,
tj. kursy, szkolenia, staże,
subsydiowane zatrudnienie
i zajęcia reintegracji zawodowej, poradnictwo oraz pośrednictwo pracy. Resztę środków
rozdzielono dokładnie po połowie na wzmocnienie potencjału instytucji wspierających
ekonomię społeczną oraz wymienione już programy aktywizacji dla osób niepełnosprawnych.
Adam Piejko
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