Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU
im. prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 77/441 60 01
fax.77/441 60 03
sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

2/ PPN / 2014

Opole, w lutym 2014 r.
Szanowni Państwo,
Liderzy Gminni
projektu edukacyjnego „Szkoła promująca zalecenia
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Opolskie Centrum Onkologii w partnerskiej współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu,
realizując zadanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Prewencja
pierwotna nowotworów”, przesyła zadeklarowanym liderom gminnym projektu „Szkoła promująca
zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” podstawowy zestaw materiałów informacyjnoedukacyjnych, który zawiera płytki CD z „Poradnikiem metodycznym dla nauczycieli” oraz
elektroniczne wersje publikacji „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, jak również - w wersji papierowej -ulotki, komiksy oraz kalendarz trójdzielny na rok
2014.
Przypominamy, że zadaniem lidera jest zorganizowanie spotkania z kadrą dydaktyczną
szkół w gminie i omówienie ww. projektu wraz z przekazaniem każdej z placówek szkolnych
przynajmniej po jednym egzemplarzu, oferowanych przez Opolskie Centrum Onkologii materiałów
edukacyjno-informacyjnych, wspierających projekt i program Prewencji Pierwotnej Nowotworów.
Przekazane każdej szkole materiały powinny ułatwić kadrze dydaktycznej, wyedukowanej przez
liderów, prezentowanie uczniom, a także ich rodzicom, zaleceń Zdrowego Stylu Życia, który
wynika z zapisów Europejskiego Kodeku Walki z Rakiem. Lider zobowiązany jest także do
sprawozdawczości z działań realizowanych zgodnie z projektem w szkołach na terenie gminy.
Przekazane materiały stanowią pomoc merytoryczną dla realizowanego projektu,
a dodatkowo przedstawiciele Opolskiego Centrum Onkologii będą służyć Państwu pomocą,
w miarę swoich możliwości. Jeżeli zorganizujecie Państwo spotkanie z kadrą dydaktyczną swojej
gminy i/lub sąsiednich dla 50-100 osób i będziecie oczekiwali udziału/wsparcia pracowników
Centrum Onkologii – jesteśmy do dyspozycji.
Liderzy poszczególnych gmin proszeni są o kontakt w celu odebrania i dystrybuowania
materiałów edukacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, którego celem jest zmiana postaw
i zachowań Polaków na prozdrowotne a docelowo zdrowsze i świadome swoich wyborów
społeczeństwo.
Drogą mejlową (elektroniczną) przekażemy Państwu przykładową prezentację z zakresu
treści, promujących zapisy Kodeksu, oraz wzór sprawozdania z działań, realizowanych w szkołach
na trenie Państwa gminy. Jednocześnie prosimy o przesyłanie sprawozdań drogą mejlową w
cyklach kwartalnych roku kalendarzowego, a konkretnie: do 15 marca - za I kwartał, do 15 czerwca
– za II kwartał, do 15 września – za III kwartał, do 15 grudnia - za pozostałą część roku).
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