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EKONOMIA SPOŁECZNA Lokalna przedsiębiorczość 
w Janowie Lubelskim 

Wyrwać ludzi 
z bezrobocia 

d Klub Integracji 
Społecznej w Janowie 
Lubelskim pomaga 
osobom długotrwale 
bezrobotnym wyrwać 
się z zaklętego kręgu 
bierności i bezrobocia. 
Uczy ich nowych 
umiejętności i wiary 
w możliwość zmiany 
swego losu. Dzięki 
niemu bezrobotne 
kobiety zajęły się 
opieką nad starszymi 
ludźmi, a mężczyźni 
sami wyremontowali 
dla siebie mieszkania 
socjalne. 

MICHALINA ADAMCZYK
redakcja@dziennikwschodni.pl

KIS od stycznia 2008 roku 
prowadzi janowskie Stowarzy-
szenie Niesienia Pomocy „Hu-
manus”, którego celem jest 
udzielanie wsparcia osobom 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym z powodu trwają-
cego latami bezrobocia.

– Klub powstał już w 2006 
roku, ale początkowo działał 
przy ośrodku pomocy społecz-
nej. Ta formuła nie do końca 
się sprawdzała, dlatego od 
2008 roku jego prowadzenie 
przejęła organizacja pozarzą-
dowa, właśnie Stowarzysze-
nie Humanus – mówi Paweł 
Wiśniewski, koordynator KIS 
w Janowie Lubelskim.

Uczestnicy KIS biorą udział 
w spotkaniach z psychologiem, 
które pomagają im zmienić ich 
poglądy na życie i samych sie-
bie. Chodzi o utrwalanie w lu-
dziach przekonania, że od nich 
też coś w życiu zależy, a nie 
tylko od innych, o zaktywizo-
wanie ich. 

– Nie pracowałam, siedzia-
łam w domu, a KIS jest dla 
mnie szansą na wyrwanie się 
z tego siedzenia – nie ukry-
wa Barbara Zarzeczna, jedna 
z uczestniczek klubu w Jano-
wie Lubelskim.

Inna dodaje, że dzięki KIS 
ukończyła kurs opieki nad oso-

Cenna inicjatywa Lubelskiego 
Stowarzyszenia Ochrony 
Zdrowia Psychicznego i firmy 
Lechaa Consulting 

Z sercem i ofertą 
pracy do chorych

W województwie lubelskim 
w 2007 roku na choroby 

psychiczne chorowało 80 606 
osób, z tego na schizofrenię 
10 400. Szacunkowe wylicze-
nia wskazują, że spośród 
2 mln 200 tys. mieszkańców 
naszego województwa, około 
300 000 może cierpieć na 
schorzenia psychiczne. Wiąże 
się to z bardzo dużymi koszta-
mi finansowymi, społecznymi 
i emocjonalnymi. Problem 
chorób psychicznych dotyka 
osób z różnych grup społecz-
nych i zawodowych. Choroba 
dezorganizuje życie im oraz 
ich rodzinom. 
Lubelskie Stowarzyszenie 
Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go „Serce” od 1990 roku 
prowadzi działania na rzecz 
osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, przede wszystkim 
z terenu województwa lubel-
skiego, pomagając pacjen-
tom poprzez leczenie psy-
chiatryczne, rehabilitację 
psychospołeczną, pomoc 
mieszkaniową, pośrednictwo 
pracy, aktywizację poprzez 
szkolenia i warsztaty. 
Od 2009 r., LSOZP „Serce”, 
wspólnie z firmą Lechaa 
Consulting prowadzi szkole-
nia dla osób chorych psychicz-
nie (szczególnie cierpiących 
na schorzenia schizofrenicz-
ne) udziela im doradztwa 
psychologicznego i zawodo-
wego. W następnym etapie 
planowana jest ich aktywiza-
cja poprzez działalność oraz 
pracę w firmie ekonomii 
społecznej i zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy.
Pomysł jest realizowany 
w ramach trzech projektów 
szkoleniowo-doradczych 
współfinansowanych ze 
środków UE i budżetu pań-
stwa: Efektywni, Inwestycja 
oraz Powrót.
(HAP)

Popołudniami w świetlicy środowiskowej dziećmi opiekuje się stażystka

PROJEKT POTRAFISZ REALIZOWANY JEST PRZEZ FUNDACJĘ 
FUGA MUNDI Z LUBLINA

FUNDACJA FUGA MUNDI
Organizacja Pożytku Publicznego
nr KRS 0000106416
ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin, tel. (81) 534 2601

W PRASIE, RADIU, TELEWIZJI
Programy poświęcone zagadnieniom ekonomii społecznej można co 
tydzień oglądać w Telewizji Lublin we wtorek o godz. 18.15. Można też 
słuchać nas w Radiu Lublin w każdy czwartek w godz. 21–22, a także 
czytać co poniedziałek w Dzienniku Wschodnim.

Patroni medialni

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

bami starszymi i teraz przez 
kilka godzin dziennie pomaga 
starszej pani. Posprząta jej 
dom, ugotuje zupę, przyniesie 
drewno do domu.

– U nas w okolicy też są 
osoby starsze, które wymaga-
ją opieki. I dzięki nim mam 
zajęcie – mówi Monika Kiszka, 
która była bez pracy. By zaro-
bić parę groszy, latem zbiera-
ła w lesie jagody, żurawinę, 
czasami wyjechała gdzieś do 
pracy sezonowej za granicę. 
Teraz ma zajęcie także w swo-
jej miejscowości.

Paweł Wiśniewski, koordy-
nator KIS, dodaje, że najbar-
dziej zależy im na tym, aby 
uczestnicy KIS mogli praco-
wać. Dlatego realizują projekty, 
które umożliwiają aktywność 
zawodową różnym grupom 
ludzi. Np. dzięki prowadzonej 
w KIS grupie budowlanej, po 
ukończonym kursie uczestni-
cy zajęć sami dla siebie wyre-
montowali blok socjalny. Teraz 
w nim mieszkają. Z kolei osoby 
z wyższym wykształceniem 
opiekują się dziećmi w świetli-
cy środowiskowej. 

Działalność KIS chwali To-
masz Kaproń, dyrektor PUP 
w Janowie Lubelskim. Bo choć 
Stowarzyszenie Humanus nie 
może zapewnić uczestnikom 
KIS stałego zatrudnienia, to 
jednak dzięki prowadzonym 
zajęciom, szkoleniom uczestni-
cy klubu są bardziej zmotywo-

wani do aktywnego szukania 
pracy i przez to mają większą 
szansę, że ją znajdą. 

Szansa na współpracę 
międzynarodową
Zarejestrowane w Polsce 
stowarzyszenia, fundacje oraz 
organizacje mogą ubiegać się 
o fundusze na projekty realizo-
wane we współpracy z partne-
rami z Europy Wschodniej, 
Południowej, Zakaukazia oraz 
Azji Centralnej. Właśnie ruszyła 
wiosenna i jesienna edycja 
konkursu grantowego Rita 
2010.
Program „Przemiany w Regio-
nie” – RITA jest realizowany 
przez Fundację Edukacja dla 
Demokracji. Poprzez konkursy 
grantowe program wspiera 
projekty służące dzieleniu się ze 
społeczeństwami krajów byłego 
bloku wschodniego polskimi 
doświadczeniami w zakresie 
tworzenia ustroju demokratycz-
nego, gospodarki wolnorynko-
wej, nowoczesnego państwa 
prawa i społeczeństwa obywa-
telskiego. Wysokość dofinanso-
wania jednego projektu wynosi 
od 5 do 40 tys. zł 
Termin składania wniosków 
w edycji wiosennej upływa 
15 marca, a w edycji jesiennej 
15 października.  (MA)

 WIĘCEJ: 

www.rita.edudemo.org.pl
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

zatrudni 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
- KWESTORA

Wymagane m.in. wyższe wykształcenie ekonomiczne i co najmniej 
8-letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym związanym z 
odpowiedzialnością za środki finansowe, biegła znajomość księgowości 
budżetowej, bardzo dobra znajomość przepisów o finansach publicz-
nych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

Pełne informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom znajdują 
się na stronie www.umcs.lublin.pl/kariera

FIRMA DANELCZYK SP. Z O.O. 
AUTORYZOWANY DEALER SKODA AUTO POLSKA SA

poszukuje pracownika 
specjalista ds. floty samochodów
Oferujemy:  pracę w młodym rozwijąjęcym się zespole.
Oczekujemy: ofert od osób o miłej aparycji szukających możliwości
    rozwoju.
Oferty proszę przesyłać na adres: ksalon@danelczyk.pl 
lub osobiście w salonie, Świdnik, ul. Piasecka 20a.
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

ogłasza konkursy 
na następujące stanowiska:

• Kierownika Działu Eksploatacji 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to: gospodarowanie obiek-
tami, pomieszczeniami i terenami uniwersytetu; realizacja umów najmu; 
realizacja potrzeb przewozowych i transportowych jednostek organiza-
cyjnych; podejmowanie działań dotyczących obniżenia kosztów eksplo-
atacji; prowadzenie przeglądów stanu technicznego oraz konserwacji 
obiektów, w tym udział w opracowywaniu planów remontów i odbio-
rach prac remontowych. 

• Kierownika Działu Zamówień Publicznych 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to: prowadzenie zamówień 
publicznych realizowanych przez uniwersytet zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, w tym dotyczących specjalistycznej aparatury naukowej; 
prowadzenie gospodarki magazynowej oraz zaopatrywanie jednostek 
Uczelni w zamówione materiały; opracowywanie planów zamówień 
publicznych i ich realizacja.

• Kierownika Działu Kadr i Płac 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to: organizacja i koor-
dynowanie obsługi kadrowo-płacowej na uniwersytecie; wdrażanie 
nowoczesnych technik obsługi w zakresie pracy działu; organizowanie 
naboru pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych technik HR; 
organizowanie obsługi systemu oceny pracowników.

  
• Kierownika Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to: zarządzanie własno-
ścią intelektualną uczelni, w tym udzielanie wsparcia w zakresie ochro-
ny prawnej i patentowej dóbr intelektualnych, koordynowanie dzia-
łań podejmowanych na uczelni w zakresie komercjalizacji wyników 
badań, ocena możliwości komercjalizacji wyników badań, nadzór nad 
podejmowaną współpracą z podmiotami gospodarczymi i ośrodkami 
naukowymi krajowymi i zagranicznymi, poszukiwanie funduszy na ww. 
zadania Uniwersytetu.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów i kwalifi-
kacji znajdują się na stronie internetowej www.umcs.lublin.pl/kariera 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez 
podania przyczyny. 


