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O projekcie
Oncology Games to projekt, który został zainspirowany doświadczeniami Leonardo 
Censi, prezesa włoskiego Stowarzyszenia Avanti Tutta. Jest koordynowany przez włoską 
instytucję TUCEP, dzięki wsparciu finansowym ze środków Komisji Europejskiej w ra-
mach programu Erasmus+.
Projekt ten ma na celu wdrażanie strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia pu-
blicznego oraz włączenia społecznego, poprzez promowanie europejskich wytycznych 
dotyczących aktywności fizycznej w zajęciach sportowych dla pacjentów onkologi-
cznych. 
Głównym celem projektu jest pokazanie, że sport pomaga radzić sobie z chorobą 
nowotworową oraz może mieć korzystny wpływ na poprawę jakości życia pacjentów. 
Co więcej, dzięki tej inicjatywie, partnerstwo wspólnie podnosi świadomość o sporcie i 
zdrowiu na poziomie europejskim.
Działania projektowe będą realizowane przez okres 18 miesięcy na terenie Włoch, 

• Szkolenie trenerów, organizatorów, służ medycznych/opieki me-
dycznej oraz wolontariuszy zaangażowanych w proces wdrażania 
zajęć sportowych – międzynarodowe sesje treningowe są zaplanowa-
ne w celu wymiany umiejętności, metod oraz modeli interwencyjnych 
na poziomie europejskim, aby zagwarantować uczestnikom bezpiec-
zeństwo oraz skuteczność zaplanowanych działań; 

• Szkolenie dla uczestników – krajowe sesje treningowe są zaplanowa-
ne po to aby przedstawić cele projektu oraz przygotować uczestników 
do aktywności sportowych, które zostaną przeprowadzone;

• Promowanie oraz informowanie o zagadnieniach projektowych popr-
zez konferencje, seminaria oraz wystawy, które zostaną opracowane 
i wdrożone przy wsparciu ekspertów medycznych oraz sportowych z 
krajów partnerskich;

• Wdrożenie wytycznych społecznych i prozdrowotnych promujących 
aktywności sportowe wśród pacjentów onkologicznych.
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Projekt Oncology Games przewiduje szereg działań informacyjnych oraz przygo-
towawczych, które zakończą się latem 2018 roku. Inicjatywa zakłada aktywny udział 3 
pacjentów onkologicznych z każdego kraju w ONCOLOGY GAMES:

SPORT DLA WSZYSTKICH
Zachęcanie do uczestnictwa w aktywnościach sportowych oraz rozwijanie europejskiego wymiaru sportu

SPORT DLA PROMOCJI ZDROWIA
romowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej w celu angażowania i wzmacniania jednostek

SPORT DLA WŁACZENIA SPOŁECZNEGO
Promowanie sportu jako globalnego narzędzia do walki z chorobami nowotworowymi/promowanie

sportu jako potężnego środka w globalnej walce z chorobami nowotworowymi

Uczestnicy ONCOLOGY GAMES będą mieli możliwość reprezentowania kraju podczas niekonkurencyjnych wydarzeń sportowych, aby 
sprawdzili jak sport może wspomagać ich w walce z nowotworem oraz w jaki sposób może przyczynić się do poprawy jakości ich życia.


