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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zistenia na základe výskumu nám hovoria, že približne 
polovica utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, trpí 
psychologickými problémami spôsobenými traumou. 
Takmer polovica z nich môže trpieť post-traumatickými 
problémami vrátane post-traumatického stresového 
syndrómu (PTSD). 

Dôsledky post-traumatických problémov sa často 
prehliadajú jednoducho preto, lebo väčšina pracovníkov 
prvého kontaktu - ľudia v priamom kontakte so 
žiadateľmi o azyl, ako sú pomocní pracovníci, 
pedagógovia a pod. - o nich nevedia a/alebo nemajú 
vzdelanie v odbore psychiatrie či psychológie. 

Odborná príprava ľudí starajúcich sa o utečencov je 
rozhodujúca pre prekonávanie týchto problémov.

CIEL’ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie 
povedomia o symptómoch a o možnostiach 

skorej intervencie v oblasti duševného zdravia 
utečencov s post-traumatickými problémami 

(vrátane PTSD). 

VÝSTUPY PROJEKTU

CIEL’OVÁ SKUPINA

Cieľová skupina projektu Post-traumatická integrácia 
zahŕňa: 

 ● Osoby bez psychiatrického a psychologického 
vzdelania, ktoré pracujú buď na zmluvu alebo 
ako dobrovoľníci s utečencami (napr. sociálne a 
zdravotnícke služby, pracovníci s mládežou a pod.);

 ● Učiteľov jazykov a lektorov; učiteľov na 
základných a stredných školách so žiakmi z radov 
utečencov alebo migrantov, rovnako ako aj učiteľov 
pre dospelých;

 ● Organizácie zaoberajúce sa príjmom a/alebo 
registráciou prichádzajúcich utečencov a žiadateľov 
o azyl 

Vypracujeme analýzu potrieb a popis aktuálnej situácie 
utečencov a migrantov v siedmich krajinách projektu; 
všetky správy z jednotlivých krajín budú integrované do 
jednej komplexnej správy o hodnotení potrieb. Správa 
bude slúžiť ako nástroj zvyšovania povedomia a položí 
základy pre širokú sieť spolupracujúcich strategických 
partnerov.

Hodnotiaca správa1

Bude vytvorený ako jednoduchý, praktický nástroj na 
podporu a informovanosť ľudí pracujúcich s utečencami 
s traumatickou minulosťou. 

Sprievodca na zvýšenie  
povedomia
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Budú obsahovať odporúčania a kľúčové schopnosti  
pre spoznanie potrieb klientov z radov utečencov a  
migrantov, a tiež krátke moduly na spoznanie a  
zvládnutie PTSD. Ponúknu širokú škálu vzdelávacích, 
tréningových a ukážkových materiálov.

Sada materiálov3

Bude podporovať šírenie všetkých online nástrojov  
projektu a podporí interaktívne nástroje dostupné online 
ako napr. fóra, blogy a sociálne siete.

E-platforma4

v rámci projektu sa vybrané online materiály zo Spriev-
odcu a Pracovných listov adaptujú do mobilnej apliká-
cie pre smartfóny a tablety. 

Mobilná aplikácia5


