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2. Grupa docelowa 
 



Projekty mogą być skierowane do następującej grupy odbiorców: 
 

1. Osoby zatrudnione, w tym w warunkach szkodliwych, 

2. Osoby pozostające bez zatrudnienia. 

 

Przez osoby pozostające bez zatrudnienia rozumie się osoby w wieku 

aktywności zawodowej (18-67 lat), które z różnych przyczyn zdiagnozowane 

zostały jako osoby niezdolne do pracy (czasowa niezdolność do pracy  

z przyczyn wynikających ze środowiska pracy a nie zdarzeń losowych). 

 

Grupa docelowa 



Na etapie planowania grupy docelowej projektu należy uwzględnić 

ograniczenia wynikające z realizowanych programów profilaktycznych:  

 

Program profilaktyki raka piersi – kobiety w wieku od 50 do 67 lat 

Zawężenie grupy docelowej w ramach Programu profilaktyki raka piersi 

wynika z zapisów SZOOP (zgodnie z SZOOP przez osoby w wieku aktywności 

zawodowej rozumie się osoby w wieku 18-67 lat). 

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy – kobiety w wieku  
25 do 59 lat 

 

Grupa docelowa – ograniczenia wynikające  
z programów profilaktycznych 



Program profilaktyki raka jelita grubego – osoby wskazane  
w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na 
lata 2016-2024: 

1. w systemie bez zaproszeń – osoby bez objawów klinicznych sugerujących      
istnienie raka jelita grubego: 

 w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, 

 w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego 
rozpoznano raka jelita grubego, 

 w wieku 25 – 49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita 
grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób 
konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny 
HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów 
amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. 
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Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2–3 
lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji 
genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania 
kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii. 

 

2. w systemie z zaproszeniami – osoby w wieku 55–64 lat, niezależnie od 
występowania lub braku objawów klinicznych sugerujących raka jelita 
grubego. 
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wiek uczestników 

projektów liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie.  

Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca 

z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby  

i podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne 

do określenia wspólnych wskaźników produktu, i dla których planowane 

jest poniesienie określonego wydatku. 

 

 

 
 

Uczestnicy projektu 



Dziękuję za uwagę 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS 

ul. Króla Kazimierza 7 

35-061 Rzeszów 

http://wuprzeszow.praca.gov.pl/   

wup@wup-rzeszow.pl 

http://wuprzeszow.praca.gov.pl/

