
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. 

W ciągu ostatnich lat Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił 2 
konkursy, których nadrzędnym celem była poprawa zgłaszalności na badania 
profilaktyczne w zakresie nowotworów – Rafał Sobiech, zastępca dyrektora 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zainteresowanie badaniami jest bardzo duże. Na realizację 
najlepszych projektów przeznaczyliśmy ponad 43 miliony złotych. Chcemy, aby 
jak najwięcej osób przebadało się. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest 
projekt Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w 
Lublinie. 

  

Od 1 lipca będą realizowane dwa programy profilaktyczne - dotyczyć będą 
dwóch głównych przyczyn zgonów: nowotworów szyjki macicy i raka jelita 
grubego. Oba projekty są skierowane do mieszkańców podregionu 
województwa lubelskiego. W skład tych podregionów wchodzi: powiat lubelski, 
miasto Lublin, łęczyński, świdnicki i lubartowski. Program będzie dotyczył dwóch 
części składowych - jedna będzie dotyczyła profilaktyki, edukacji zdrowotnej 
dotyczącej nowotworów, ich ryzyk, przyczyn. Druga będzie dotyczyła części 
diagnostycznej czyli wykonania tego badania. Pragnę podkreślić, że badania 
które będzie oferował szpital w ramach Programu Operacyjnego są badaniami 
bezpłatnymi i każdy kto zdecyduje się na wykonanie tych badań będzie miał 
zwrócone koszty dojazdu do miejsca badania - o programie opowiada 
dyrektor placówki Marzena Kowalczyk 

Chciałbym Państwa zainteresować możliwością dofinansowania projektów w 
nowym zakresie. Tych razem ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych 
czynników ryzyka w miejscu pracy. Na ten cel zostało przeznaczone ponad 6 
milionów złotych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferujemy 
pomoc pracodawcom, którzy obserwują u swoich pracowników dolegliwości 
zdrowotne związane z wykonywaną pracą. Możemy zaoferować, dzięki tym 
projektom, wsparcie dla pracowników w zakresie przekwalifikowania 
niezbędnego do zmiany stanowiska pracy, zaoferować badania profilaktyczne 
wykraczające poza obowiązkowe, doposażyć miejsce pracy w celu 
zminimalizowania obciążeń występujących na danym stanowisku. Pomoc w 
finansowaniu niezbędnych zmian organizacyjnych, a także treningi w 
rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy, których przyczynami jest wypalenie 
zawodowe lub stres. To nie koniec możliwości wsparcia. Istnieje także 
możliwość zorganizowania punktu medycznego na terenie zakładu pracy. 



Wnioski można składać już od 6 lipca do 6 sierpnia - dodaje Rafał Sobiech, 
Dyrektor DW EFS w Lublinie.  

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

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

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

