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UVODNE OBRAZLOŽITVE

Raziskave kažejo, da približno polovica beguncev, ki 
prihajajo v Evropo, doživlja psihološke stiske, ki so 
posledica travme.  

Obstaja možnost, da kar polovica teh beguncev trpi 
zaradi posttravmatskih težav, vključno s posttravmatsko 
stresno motnjo (PTSM). Te posttravmatske posledice 
so pogosto spregledane, preprosto zato, ker večina 
neposrednih pomočnikov (ljudje, ki so v neposrednem 
stiku s prosilci za azil, n.pr. humanitarni delavci, 
vzgojitelji itd.) ni seznanjena z njimi in/ali nimajo izkušenj 
kot psihiatri/ psihologi. 

Zato je usposabljanje sposobnih izvajalcev ključnega 
pomena za premagovanje teh izzivov.

CILJI 

Omogočiti nespecialističnim izvajalcem 
oskrbe za begunce, da težave prepoznajo in 

beguncem s posttravmatskimi težavami  
(in PTSM) nudijo preprosto psihosocialno 
podporo in zgodnje preproste intervencije  

za duševno zdravje.

REZULTATI PROJEKTA

CILJNE SKUPINE

Ciljne in interesne skupine za posttravmatsko 
integracijo vključujejo: 

 ● Osebe brez psihiatrične ali psihološke 
izobrazbe, ki  na pogodbeni ali prostovoljni osnovi 
delajo z begunci (npr. socialne in zdravstvene 
storitve, mladinski delavci itd.);

 ● Učitelji jezikov; osnovnošolski in srednješolski 
učitelji za učence, ki prihajajo iz begunskega ali 
migracijskega ozadja, ter vzgojitelji za odrasle;

 ● Organizacije, ki se ukvarjajo s sprejemanjem in/ali 
upravljanjem beguncev in prosilcev za azil 

Izdelava analize potreb in opis najnovejšega položaja 
beguncev in migrantov v sedmih državah projekta; 
vključevanje vseh poročil držav v eno celovito poročilo 
o oceni potreb. Poročilo služi kot orodje za ozaveščanje 
in postavitev temeljev za gosto mrežo strateških  
partnerjev.

Poročilo o oceni potreb1

Razvoj praktičnega orodja za celovito obveščanje 
in podporo ljudi, ki delajo z begunci s travmatičnimi 
izkušnjami.

Smernice za ozaveščanje2

Akcijski načrti vsebujejo priporočila in ključne ukrepe za 
zadovoljevanje potreb beguncev in migrantov ter kratke 
module o ocenjevanju in obvladovanju posttravmatskih 
težav (vključno s PTSM).  Nudijo modularno paleto 
gradiv za ozaveščanje, usposabljanje in predstavitve.

Posttravmatski akcijski načrti3

E-platforma podpira spletno izvedbo  orodij, ki so bila 
razvita v sklopu projekta, in nudi dodatna interaktivna 
orodja, kot so forumi, spletni dnevniki in aplikacije za 
družbena omrežja.

E-platforma  
za posttravmatsko integracijo4

Projekt izbrana spletna gradiva iz Smernic in Akcijskih 
načrtov na pedagoško primeren način prilagaja za 
integrirane aplikacije za pametne telefone in mobilne 
naprave.

Mobilne aplikacije  
za posttravmatsko integracijo
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