
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. 

Na terenie powiatu kraśnickiego jest realizowany obecnie taki projekt, który 
aktywizuje osoby starsze, chore, samotne, które w jakimś stopniu są jednak 
wykluczone społecznie – dyrektor Powiatowego Szpitala  w Kraśniku – 
Marek Kos. I powiat kraśnicki dla 135 osób i ich też opiekunów zorganizował 
dużo warsztatów, taka bazę warsztatową, gdzie mają wykłady z profilaktyki 
przeciwudarowej, rehabilitacji, prawidłowego, zdrowego trybu odżywiania się 
czy zdrowego stylu życia ale to, co jest w tym projekcie najważniejsze, tym 135 
osobom zostały zakupione zestawy, w których jest opaska z przyciskiem 
ratującym życie, takim czerwonym guzikiem, jak również telefon komórkowy, 
który jest sparowany z tą opaską i w sytuacji jakiegoś gorszego samopoczucia, 
zagrożenia stanu zdrowia czy życia, ten starszy, samotny człowiek ma możliwość 
po prostu naciśnięcia tego guzika i wezwania wykwalifikowanej, profesjonalnej 
pomocy. 

O Czerwonym Guziku ratującym życie, opowiada uczestnik projektu: 

Jestem uczestnikiem tego projektu, nazywam się Kołdun Krzysztof. Ten 
czerwony guzik się sprawdził w moim przypadku. Od lat leczę się na schorzenia 
kardiologiczne, które mi tam dokuczają bardzo i dostałem migotania 
przedsionków i zareagowali natychmiastowo i wezwali karetkę. To mi się 
sprawdziło i namawiam wszystkich, by taka możliwość była i jeżeli powstałby 
jeszcze taki program to namawiam, by skorzystali jednak z takiego programu. 

O projekcie, finansowany z EFS mówi Rafał Sobiech, zastępca 
dyrektora DW EFS 

Czerwony Guzik to jeden z projektów finansowanych przez Europejski Fundusz 
Społeczny. Jest to projekt warty upowszechnienia, dlatego Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego zaproponował kolejny konkurs, który daje szansę aby 
tego typu projekty były upowszechniane na terenie całego województwa. 
Konkurs z alokacją 49 milionów złotych, daje szansę aby każdy powiat miał taki 
projekt. Nabór rozpocznie się 28 maja i będzie trwać do 22 czerwca i warto 
pamiętać, że obok opasek ratujących życie, w ramach tego konkursu będzie 
można również dofinansować zakupy sprzętu rehabilitacyjnego i programy 
aktywizujące osoby starsze i niepełnosprawne. 

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/


Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 


