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Activitati desfasurate in cadrul SA7.5 Workshop-uri si campanii de promovare
"Sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care traieste in zone defavorizate",
in perioada 01.05.2019 - 30.06.2019, proiect: Incluziune sociala prin interventii
integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/ 101899

In perioada 02.05.2019-05.05.2019 s-a desfasurat completarea workshopului cu tema "Grupurile
marginalizate si incluziunea sociala", atelierul 2.
La acest workshop au participat 72 persoane.
Workshopul pe aceasta tema a vizat cunoasterea de catre participanti a urmatoarelor aspecte:

-

Discutarea si intelegerea conceptului de sanatate mintala.
Identificarea caracteristicilor psiho-sociale ale copilului si adolescentului
Factori ce predispun la alterari ale sanatatii mentale
Tulburarile emotional afective la copil si adolescent
Depresia, anxietatea si nevroza -indicatori ai sanatatii mentale la copil si adolescent
Tulburarile grave de sanatate mentala (schizofrenie, paranoia, etc.)
Consumul de alcool si substante halucinogene -factori in alterarea sanatatii mentale la copii si
adolescenti

Workshopul a avut 4 sectiuni de program in care persoanele din grupul tinta au prezentat
situatii concrete pe care le-au trait I observat I discutat in comunitatea lor, referitor la cazurile de
copii sau adolescenti care au prezentat semne de alterare a sanatatii mentale. Persoanele din grupul
tinta prezente la workshopul s-au implicat activ in desfasurarea cursului.
Cele 72 de persoane au fost impartite pe grupe de lucru. Acestea au colaborat excelent atat pe
orizontala cat si pe verticala. Atmosfera in care s-a desfasurat workshopul a fost foarte buna. S-a
remarcat dorinta de implicare si de recunoastere, dar si cea de insusire a noilor cunostinte.
Membrii grupului tinta prezenti la workshopul impreuna cu trainerii au identificat directii
strategice ale politicilor sociale in favoarea protejarii sanatatii mentale a copilului si adolescentului
din comunitatile marginalizate. In cadrul workshopului au fost abordate cu precadere 5 mari
capitole:

1. Factori determinanti in declansarea problemelor de
sanatate mentala

2. Legatura cauzala intre conflicte familiale, abandon scolar, consumul de alcool si substante
halucinogene si sanatatea mentala

3. Autismul, sindromul Down, epilepsia -cazuistica din comunitate
4. Semnale timpurii in depistarea schimbarii starii de sanatate mentala
5. Situatii concrete observate in comunitatea locala de-a lungul timpului
Expertul animator grup tinta a facilitat comunicarea intre membrii grupului tinta si furnizorul
de servicii externalizate; a mobilizat si asigurat prezenta membrilor grupului tinta la workshopul cu
tema 5, a oferit informatii complete cu privire la desfasurarea workshopului.

