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Málokterá nemoc má na společnost tak silný psychologický dopad jako 
rakovina, která je druhým nejčastějším onemocněním vedoucím ke smrti 
na světě, hned po kardiovaskulárních nemocech.  

Přestože léčba je možná, ve společnosti přetrvává negativní pohled na 
šance pacientů na uzdravení, Neklade se dostatečný důraz na efekt, 
který má rakovina na společenský a pracovní život. Udržení si práce je 
pro lidi v produktivním věku důležité, stejně jako udržení si životního 
standardu, sebevědomí I společenského života a pocitu “užitečnosti”. 

Sdílení emocí, problémů a zkušeností s lidmi v podobné situaci 
podporuje psychiku člověka. Také může přispět k hledání odpovědí  
a řešení, jak překonat strach spojený s nemocí.   

Cíle: 
 Zvýšit integraci lidí s rakovinou do společenského  

a pracovního života; 

 Prohloubit znalosti lidí pracujících  

s pacienty (pečovatelé, psy-

chologové, lékařský per-sonál, 

sociální pracovníci, dobro-

volníci, zaměstna-vatelé)  

s profesionální znalosti  

o rakovině a vlivu života  

a práce s rakovinou  

s využitím nových tech-nologií 

a sociál-ního net-workingu; 

 Snížit úroveň stresu a pod-porovat 

sebevědomí lidí s rakovinou a dodat jim 

víru, že nejsou ve své situaci sami pomocí 

vytvoření “kruhů důvěry”. Do kruhů se zapojují ti, co rakovinu 

přežili, pacienti a pečovatelé ze všech partnerských zemí. Kruhy 

umožní začít všem účastníkům, aby spolu mohli lépe komunikovat, 

a všichni v nich najdou nějaké výhody. 

Nástroje: 

 Analýza skutečné situaci ohledně využití sociálních médii pro 

vzdělávání v partnerských zemích;  

 Odborné informace o rakovině a vlivu života a práce s rakovinou 

pomocí využití nových technologií a sociálního networkingu; 

 Příklady, jak může fungovat společenská integrace cílových skupin 

na úrovni Evropské unie, pomocí sítě “Kruhů důvěry”. Tato síť bude 

spojovat členy “kruhů” ze všech partnerských zemí.  

Cílové skupiny: 

Lidé s rakovinou a osoby, které jsou s nimi v kontaktu (pečovatelé, 
psychologové, lékařský personál, sociální pracovníci, dobrovolníci, 
zaměstnavatelé) starší 15 let. 

Projektové aktivity: 

1. Navržení webové stránky projektu a jeho identity; 
2. Navržení vzdělávací platformy; 
3. Výzkum ohledně „učení se pomocí sociálních sítí“ v partnerských 

zemích; 
4. Navržení interaktivních vzdělávacích & trénin-kových 

materiálů; 
5. Adaptace interaktivních „vzdělávacích  

a tréninkových materiálů“ vzhledem 
k situaci v dané zemi spolu s příklady, 

obrázky, technickou terminologií 
využívanou v celoživotním vzdělávání; 
6. Uznávání neformálních do-vedností 
získaných na sociálních sítích; 
7. Vytvoření Evropské sítě „Kruhů 
důvěry ";  

8. Konference zaměřené na výstupy 
projektu v rámci diseminace v part-

nerských zemích; 
9. V průběhu projektu jsou organizovány  

čtyři mezinárodní mítinky v partnerských zemích. 

Hlavní výstupy projektu: 

 Zpráva o vzdělávání pomocí sociálních sítí v partnerských zemích; 

 Interaktivní studijní a tréninkové materiály o “Životě a práci  

s rakovinou”, přizpůsobené partnerským zemím, ve čtyřech 

modulech: Život s rakovinou; Komunikace s lidmi v nouzi; Rakovina 

na pracovišti; Bezpečnost a soukromí na Internetu;  

 Report o “Uznávání neformální dovedností získaných díky 

sociálním sítím”;  

 Evropská síť “Kruhů důvěry” (“Circles of trust”) pro lidi s rakovinou 

a jejich ošetřovatele;  

 Vzdělávací platforma www.spac-help.com. 
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