Propunere de proiect
,,Reteaua de Informare, Sustinere si Comunicare: RISC”

Cautam suport financiar si parteneri!
Prin proiectul ,,Reteaua de Informare, Sustinere si Comunicare: RISC”ne propunem
sa realizam o noua retea avand ca scop informarea, sustinerea si comunicarea depistarii
precoce a cancerului de san, prin activitati de educare si constientizare ale populatiei si ale
factorilor de decizie ori a profesionistilor din domeniul medical si social.
Reteaua RISC se doreste a fi un program inovator prin extinderea si in alte judete din
Romania (Cluj, Brasov, Constanta si nu numai), nu doar in capitala, ceea ce nu s-a intamplat
pana acum, fiind adaptat nevoilor femeilor din Romania.
Consideram ca acest proiect este foarte necesar si vine ca urmare a unui succes al
Asociatiei Femeilor din Romania proiectul ,,Informeaza-te pentru sanatatea ta!” organizat in
cadrul Initiativei Globale din Romania si sutinut de fundatia Susan G. Komen (SUA).
Organizatiile implicate in prevenirea cancerului la san trebuie sa isi uneasca fortele
intr-o retea, intitulata Reteaua RISC organizata de Asociatia Femeilor din Romania.
Femeile au nevoie de un program continuu de educatie si constientizare cu privire la
cancerul de san, de aceea este nevoie sa se consolideze actiuni comune in cadrul unei retele
dedicate acestei activitati.
Scopul proiectului este acela de a dezvolta o strategie comuna pe termen lung in
vederea cresterii procentului de diagnosticare a cancerului la san in stadii precoce, prin
activitati de educare si constientizare la nivel de retea prin:
•

identificarea de nevoi neacoperite din comunitati si implementarea de proiecte
si programe in parteneriat care sa raspunda acestor nevoi

•

prin comunicare si schimb de informatii intre partenerii din retea

•

prin dezvoltarea si promovarea unor parteneriate cu asociatii sau organizatii
internationale ale femeilor

Prin reteaua constituita, se creeaza premisele ca pe termen lung, procentul femeilor
care vor depista cancerul de san in stadii incipiente sa creasca. Proiectul va dura 1 an de zile si
urmareste sensibilizarea opiniei publice pentru a permite informarea cu privire la cancerul de
san.

Toate rezultatele retelei RISC, prezentarea partenerilor, a programelor lor, aderarea de
noi organizatii in retea vor fi promovate pe site-ul www.sanatateasanului.ro.
Propunere de buget: 8000 euro.
Persoanele interesate ne pot contacta la adresa de e-mail afr@opensys.ro.

