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Prostredníctvom európskeho projektu „Post-
traumatic integration“ chce občianske 
združenie Qualed upozorniť na to, že 
približne polovica utečencov prichádzajúcich 
do Európy môže trpieť psychologickými 
problémami spôsobenými traumou. 
V spolupráci s expertmi zo siedmich krajín 
Európy sme pripravili tréningový program pre 
ľudí pracujúcich s utečencami a migrantmi. 
Mal by umožniť odborne pripraviť ľudí 
starajúcich sa o utečencov zvládať ich prácu 
s novými znalosťami. Tréningový program je 
dostupný zadarmo na e-platforme:  
https://onlinematerial.posttraumatic-
integration.eu/  

Chceli sme týmto projektom upozorniť na 
skutočnosť, že trauma, ktorú si utečenci so 
sebou môžu priniesť je častokrát opomínaná 
téma nakoľko je trauma skrytá a nie každý si je 
tejto skutočnosti vedomý. Projekt Post-
traumatická integrácia je určený ľuďom, ktorí 
pracujú v priamom kontakte s utečencami, ale 
nemajú zodpovedajúce vzdelanie v oblasti 
psychológie alebo psychiatrie, a to napríklad 
učitelia, pracovníci s mládežou, tlmočníci, 
pracovníci pomáhajúcich organizácií a pod. 
Osloviť by mal aj pracovníkov v organizáciách 
na pomoc utečencom a migrantom, 
v občianskych iniciatívach alebo 
v organizáciách, ktorých cieľom je pomoc 
s azylovým procesom i so samotnou 
integráciou utečencov.  

Materiály nie sú určené na použitie ako 
diagnostické nástroje, alebo ako náhrada 
pomoci, ktorú zabezpečujú lekári, 
psychologickí či sociálni pracovníci a experti, 
má len pokryť medzeru v zručnostiach cieľovej 
skupiny.“  

V rámci projektu Post-traumatická integrácia 
utečencov - základná psychosociálna podpora 
a intervencia pre utečencov, ktorý je 
spolufinancovaný Európskou úniou, 
programom Erasmus +, boli vytvorené 
informačné a tréningové materiály pre 
spomínané skupiny, vďaka ktorým sa zvýši ich 
povedomie i ich pripravenosť pre túto prácu. 
Bol vytvorený Sprievodca na zvyšovanie 
povedomia a tréningové moduly a aktivity, 
ktoré sú dostupné online na projektovej e-
platforme alebo aj cez mobilnú aplikáciu pre 
smartfóny. 

 Viac informácií nájdete na domovskej stránke 
projektu: www.posttraumatic-integration.eu  
 
Projektovú brožúru si môžete stiahnuť na 
našej domovskej stránke vo všetkých jazykoch 
partnerských krajín. 

  
 

https://onlinematerial.posttraumatic-integration.eu/
https://onlinematerial.posttraumatic-integration.eu/
http://www.posttraumatic-integration.eu/

