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Există doar câteva boli în lume care au un impact psihosocial atât de puternic ca boala numita cancer. 

Unele dintre punctele-cheie în lupta împotriva cancerului sunt starea de spirit, atitudinea pozitivă de 

a lupta cu boala și sprijinul social. În același timp, nesiguranța, deciziile dificile sau tratamentul pentru 

cancer reprezinta o problemă serioasă și o provocare, atât pentru pacienți, cât și pentru cei apropiați 

de acestora. 

Obiectivul proiectului SPAC este acela de a oferi persoanelor cu cancer și persoanelor care lucrează 

cu/pentru persoanele cu cancer mai multă încredere, independență financiară și apreciere din partea  

familiei și comunitatii lor și de a găsi o modalitate de a le implica în viața socială. 

Proiectul urmărește să sensibilizeze cursanții adulți cu privire la modul în care internetul și rețelele 

media/rețelele sociale pot contribui la creșterea șanselor de integrare în societate. Le va oferi noi 

abilități și competențe care vor contribui la dezvoltarea lor profesională și personală. 

Raportul privind învățarea prin intermediul mediilor sociale/rețelelor referitor la viața și munca 

persoanelor cu cancer în țările partenere se axează pe întrebări precum: În ce măsură grupurile țintă 

utilizează mediile si retelele sociale,  pentru a găsi informații despre cancer? Care sunt asteptarile lor 

si cum acestea sunt indeplinite de posibilitatile existente? Care este nivelul de încredere față de 

mediile sociale și mediul de învățare online? 

Raportul se concentrează asupra următoarelor grupuri țintă: pacienți cu cancer, psihologi, 

apartinatori, angajatori, personal medical, asistenți sociali și voluntari. El este rezultatul cooperării 

organizațiilor partenere din România, Republica Cehă, Italia și Turcia. Este alcătuit din informații 

generale despre utilizarea internetului și a rețelelor sociale în țările partenere, precum și despre 

cancer. Informația a fost comparată cu rezultatele unui sondaj realizat pe aproape 100 de membri ai 

grupurilor țintă privind experiența și așteptările lor în utilizarea/învățarea cu ajutorul Internetului și 

căutarea de informații despre cancer. Interviuri mai specifice pentru a lărgi problema sunt de 

asemenea disponibile în capitolul Discuții de învățare. 

Capitolul introductiv și rezultatele cercetării au fost traduse în limba română. Dacă doriți să citiți 

întregul raport, acesta este disponibil în limba engleză. Dacă aveți întrebări cu privire la Raport, vă 

rugăm să contactați asociatia Institutul Postliceal “Phoenix”, care s-a ocupat de traducere. 

Persoana de contact:  

Mihaela Vonica                                           

E-mail: mvonica2004@yahoo.com 

 

Legătura cu capitolele introducere și concluzii traduse in limba romana: http://www.spac-

help.com/local/pagini/reports/raport_02_introducere%20si%20concluzii.pdf 

Link la intregul raport – in limba engleza: http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/report-

o2.pdf 

mailto:mvonica2004@yahoo.com
http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/raport_02_introducere%20si%20concluzii.pdf
http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/raport_02_introducere%20si%20concluzii.pdf
http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/report-o2.pdf
http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/report-o2.pdf

