
VIA MARTIRI 28 MARZO, 35 C/O VILLA CAPITINI  |  06129 PERUGIA  |  ITALY
TEL +39 075 5733102  |  +39 075 5733188  |  FAX +39 075 5738252

EMAIL tucep@tucep.org  |  www.tucep.org

TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)
www.tucep.org

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (IT)
www.coni.it

AVANTI TUTTA Onlus (IT)
www.avantitutta.org

CENTRE FOR EDUCATION (ES)
www.centre4education.com

COMMUNITY TEACHSPORT (UK)
www.teachsport.org

ASSOCIATION FOOTURA (BG)
http://footura.com

Wyższa Skzoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
www.medyk.edu.pl.

European Institute for local Development (GR)
www.eurolocaldevelopment.org

PARTNERS ONCOLOGY GAMES PROJECT  |  WWW.ONCOLOGYGAMES.EU



обучения за треньори, организатори, медицински работници 
и доброволци в осъществяването на спортните дейности – 
планирани са транснационални обучителни сесии за споделяне на 
умения, подходи и интервенционни модели на европейско ниво, за 
да се осигури безопасността и ефективността  за участниците при 
планираните дейности.

тренировки за участници – ще се приложат национални 
тренировъчни сесии, за да се обяснят целите на проекта и да се 
подготвят участниците за спортните дейности, които ще се проведат 
по време на игрите;

промотиране и информация по темите на проекта чрез конференции,
семинари и изложби, които ще бъдат проектирани и изпълнени с
подкрепата на медицински и спортни специалисти от страните 
партньори;

Въвеждане на социални и здравословни ръководства за промотиране 
на спортни дейности сред онкологични пациенти.
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Проектът предвижда няколко информационни и подготвителни действия, които ще 
приключат през лятото на 2018 г., с активното участие на 3 онкологични пациенти от 
страна.  ONCOLOGY GAMES (ОНКОЛОГИЧНИ ИГРИ):

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
насърчаване на участието в спортни дейности и развитието на европейските измерения в спорта

СПОРТ ЗА ЗДРАВНО ПРОМОТИРАНЕ
насърчаване на физическата активност за подобряване на здравето за ангажиране и

овластяване на отделните личности

СПОРТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
промотиране на спорта като мощно средство в глобалната борба срещу онкологичните заболявания

Участниците в ONCOLOGY GAMES ще имат възможността да представят техните страни в не-състезателна  спортна 
демонстрация, да експериментират как спортът може да ги подкрепи в битката им с рака и как това може да подобри

Проект ДЕЙНОСТИ
Проектът Oncology Games (Онкологични игри) е вдъхновен от опита на Леонардо 
Ченчи,  президент на италианската асоциация Avanti Tutta, управлява се от TUCEP и е 
съфинансиран от Европейската комисия по програма "Еразъм +".
Проектът ще изпълни стратегиите на Европейския съюз за подобряване на 
общественото здраве и социалното приобщаване чрез насърчаване прилагането 
на европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични 
пациенти.
Основната цел на проекта е да докаже, че спортът помага в борбата с онкологичните 
заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството 
на живот на пациентите. Освен това, с тази инициатива, консорциума също така има 
за цел да повиши осведомеността относно спорта и здравето на европейско равнище.
Дейностите по проекта ще продължат 18 месеца и ще бъдат реализирани в Италия, 
Великобритания, Испания, Гърция, Полша и България.Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, 
Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία.


