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Το έργο Oncology Games έχει εμπνευστεί από την εμπειρία του Leonardo Cenci, Προέδρου

Το πρόγραμμα παρέχει αρκετές κατατοπιστικές και προπαρασκευαστικές δράσεις πο

της Ιταλικής Ένωσης Avanti Tutta, διοικείται από την TUCEP και έχει συγχρηματοδοτηθεί από

υ θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2018, με την ενεργό συμμετοχή 3 ασθενών με

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus +.

καρκίνο ανά χώρα, κατά τη διεκπεραίωση των ONCOLOGY GAMES:

Το έργο θα εφαρμόσει στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της δημόσιας

κατάρτιση για προπονητές, διοργανωτές, ιατρικό προσωπικό και εθ

υγείας και της κοινωνικής ένταξης, προάγοντας την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για

ελοντές που συμμετέχουν στην εφαρμογή των αθλητικών δραστηρι

τη φυσική δραστηριότητα στις αθλητικές δραστηριότητες για ασθενείς με καρκίνο.

οτήτων – συνεδρίες διακρατικής εκπαίδευσης προγραμματίζονται να μο

Κύριος στόχος του έργου είναι να αποδείξει ότι αθλητισμός συμβάλλει στην αντιμετώπιση

ιραστούν τις δεξιότητες, προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης σε Ευρωπ

ογκολογικών ασθενειών με θετικό τρόπο και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τη βελτίωση

αϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων και η

της ποιότητας ζωής των ασθενών. Επιπλέον, με την πρωτοβουλία αυτή, η συνεργασία

αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων;

προτίθεται επίσης να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για θέματα σχετικά με τον αθλητισμό
και την υγεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

κατάρτιση των συμμετεχόντων – εθνικά σεμινάρια κατάρτισης που

Οι δραστηριότητες του έργου θα διαρκέσουν 18 μήνες και θα πραγματοποιηθούν στην

παρέχονται για να εξηγήσουν τους στόχους του προγράμματος και να

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία.

προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις αθλητικές δραστηριότητες
που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των αγώνων;

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
προώθηση του αθλητισμού ως ένα ισχυρό μέσο στον παγκόσμιο αγώνα κατά του καρκίνου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
προώθηση της βελτίωσης της υγείας και της σωματικής δραστηριότητας
για τη συμμετοχή και ενδυνάμωση των ατόμων

προώθηση και πληροφορίες σχετικά με θέματα του έργου μέσα από συνέ
δρια,σεμινάρια και εκθέσεις, που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν
με την υποστήριξη των ιατρικών και αθλητικών εμπειρογνωμόνων από τι
ς χώρες των συνεργατών;
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών κοινωνικής και υγειονομική
ς περίθαλψης για την προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων για τους
ασθενείς με καρκίνο.
Οι συμμετέχοντες στο έργο ONCOLOGY GAMES θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε ένα μη
ανταγωνιστικό άθλημα επίδειξης, να πειραματιστούν ως προς το πως ο αθλητισμός μπορεί να τους

