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Existuje jen málo nemocí, které mají tak silný psychosociální dopad jako rakovina. Některými 

z klíčových bodů pro boj s nemocí jsou pacientův stav mysli, pozitivní přístup, vůle dál bojovat a 

neméně důležitá je i podpora okolí. Naopak velkým problémem a výzvou pro pacienty i jejich blízké 

jsou nejistota, těžká rozhodnutí či léčba.  

Projekt SPAC je zaměřen na podporu osob s rakovinou, cílem je, aby tito lidé získali větší sebevědomí, 

finanční nezávislost, aby fungovali v rámci rodiny a komunity a našli způsob, jak se zapojit do 

společenského života. 

Myšlenkou projektu je zvyšování povědomí mezi dospělými zasaženými rakovinou o tom, jak jim 

mohou při snaze vrátit se do společenského života, pomoci internet a sociální média. Projekt 

poskytne nové znalosti a dovednosti, které jim pomohou v osobním a profesionálním rozvoji. 

Report „Využití internetu a sociálních médií při získávání informací o životě a práci s rakovinou“ se 

soustředí na otázky jako: Do jaké míry využívají cílové skupiny sociální média a sítě, aby našly 

informace o rakovině? Jaká jsou jejich očekávání a jak korespondují s reálnými možnostmi? Jak moc 

věří sociálním médiím a online vzdělávacímu prostředí?  

Report je orientovaný na následující cílové skupiny: Pacienty s rakovinou, psychology, pečovatele, 

zaměstnavatele, lékařský personál, sociální pracovníky a dobrovolníky. Byl sestaven díky spolupráci 

partnerských organizací z Rumunska, České republiky, Itálie a Turecka. Obsahuje jak obecné 

informace ohledně používání internetu a sociálních médií v partnerských zemích, tak i údaje o 

výskytu rakoviny. Tyto informace byly porovnány s výsledky výzkumu, který partneři vedli s téměř 

stovkou respondentů z cílových skupin ohledně jejich zkušeností a očekávání při využívání a učení se 

pomocí Internetu a hledání informací o rakovině. Specifičtější rozhovory, sloužící k rozšíření tématu, 

jsou k dispozici v kapitole „Learning Discussion“.  

Úvodní kapitola a závěr byly přeloženy do češtiny. Celý report je k dispozici v angličtině. Pokud máte 

otázky týkající se reportu, prosím kontaktujte:  

Mr. Jakub Škába 

Telefon: +420 603 433 114 

jakub.skaba@i2000.cz 

 

 

Úvodní a závěrečná kapitola v českém jazyce: http://www.spac-

help.com/local/pagini/reports/SPAC_Report_Uvod_Hodnoceni_CZE.pdf 

 

Odkaz na celý report: http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/report-o2.pdf 

 


