Aż 8 gimnazjów i 4 licea Dzielnicy Wola włączyły się w program "Zdrowa Wola" mający na celu
edukowanie młodzieży i ich bliskich w tematyce profilaktyki chorób nowotworowych. W miesiącach
kwiecień - czerwiec 2011 w programie udział wzięło ponad 1460 uczniów. W ramach konkursu
wiedzy nt. profilaktyki chorób nowotworowych wśród szkół gimnazjalnych Woli "Certyfikat Zdrowej
Klasy" otrzymały cztery klasy.
Dzielnica Wola w ramach realizacji kolejnej edycji programu "Zdrowa Wola - profilaktyka chorób
nowotworowych" zaprosiła wolskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do włączenia się w
działania programu.
Urząd Dzielnicy Wola wraz z partnerami zaproponował przeprowadzenie dla uczniów spotkań
edukacyjnych, konkursów profilaktycznych oraz włączenie się w szeroko rozumiana profilaktykę
chorób nowotworowych w Dzielnicy.
Do programu "Zdrowa Wola" przystąpiły następujące szkoły z terenu Dzielnicy Wola:

Gimnazjum Nr 45 ul. Żelazna 71
Gimnazjum Nr 46 ul. Kasprzaka 1/3
Gimnazjum Nr 47 ul. Grenady 16
Gimnazjum Nr 48 ul. Deotymy 25/33
Gimnazjum Nr 49 ul. Smocza 19
Gimnazjum Nr 50 ul. Bema 76
Gimnazjum Nr 51 ul. Olbrachta 48/56
Gimnazjum Integracyjne Nr 61 ul. Elekcyjna 21/23

XII L. O. im. H. Sienkiewicza, ul. Sienna 53
XXIV LO im. C. Norwida, ul. Obozowa 60
XLV LO im. R. Traugutta, ul. Miła 26
XXX LO im. Jana Śniadeckiego, ul. Wolność 1/3

Bezpośrednim realizatorem programu "Zdrowa Wola - profilaktyka chorób nowotworowych" jest
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.
Do przygotowania i realizacji spotkań w szkołach zostali zaproszeni partnerzy:
w gimnazjach:
Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja
w liceach:
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil"

W załączeniu galeria ze spotkań programu "Zdrowa Wola - profilaktyka chorób nowotworowych",
które odbyły się w w/w liceach.

Do galerii ze spotkań w gimnazjach zaprosimy Państwa w oddzielnej wiadomości.

Realizowany program "Zdrowa Wola - profilaktyka chorób nowotworowych" Dzielnica Wola zgłosiła
do II edycji Konkursu ZDROWA GMINA organizowanego przez Polską Unię Onkologii.
Cele główne Konkursu to m.in.:
zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne w kierunku chorób
nowotworowych (mammografia, cytologia i kolonoskopia) organizowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na terenie
województwa mazowieckiego,
dotarcie do lokalnych władz z informacją o konieczności prowadzenia działań w zakresie
profilaktyki nowotworowej,
zmobilizowanie publicznych ośrodków zdrowia do aktywności poprzez kierowanie
mieszkańców gmin na badania przesiewowe.

Dzielnica Wola brała udział w pilotażowej edycji Konkursu ZDROWA GMINA 2010 i była
jedyną dzielnicą m.st. Warszawy, która znalazła się wśród 10 najlepszych gmin
województwa mazowieckiego - laureatów konkursu "Zdrowa Gmina". Do edycji pilotażowej
konkursu przystąpiło w roku 2010 80 gmin województwa mazowieckiego, w tym 7 dzielnic
warszawskich.
"Co wiesz o raku i raka braku" - profilaktyka w gimnazjach Woli

