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Σήμερα, δημοσιεύθηκε νέα έρευνα σχετικά με το ρόλο της
αποκαταστατικής δικαιοσύνης για τη βελτίωση της ψυχικής
υγείας, ιδίως εκείνων εντός των ιδρυμάτων. Η αποκαταστατική
δικαιοσύνη μπορεί να έχει ενδυναμωτική επίδραση στους
ασθενείς ψυχικής υγείας, σπάζοντας τη στερεοτυπική σχέση
εξουσίας-δύναμης, μεταξύ των θεραπευτών και του ασθενούς,
διευκολύνοντας παράλληλα την ανακούφιση των ψυχικά
ασθενών και την κοινωνική τους αποκατάσταση. Οι δυνατότητες
και τα οφέλη του συνδυασμού της θεραπευτικής τέχνης με την
αποκαταστατική δικαιοσύνη δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε εκπαιδευτικό υλικό ή προγράμματα, αφήνοντας πολλούς
ενήλικες μαθητές και επαγγελματίες στον τομέα να αγνοούν. Τα πορίσματα προέρχονται από ένα διετές πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από το Erasmus+. Δημοσιεύονται σε ένα δωρεάν eBook το οποίο συμπεριλαμβάνει τις έρευνες, τις δοκιμές,
το εκπαιδευτικό υλικό και τα ευρήματα του έργου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την
Κύπρο, την Ισπανία και την Ουγγαρία. Βρείτε το εδώ!
Ο Δρ Theo Gavrielides, Ιδρυτής και Διευθυντής της RJ4All, δήλωσε: «Η εταίροι του έργου ΜΗΜ είναι πολύ υπερήφανοι που
δημοσιεύουν αυτά τα ευρήματα που δείχνουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε θέματα ψυχικής υγείας. Η απομόνωση
και η μοναξιά που προκάλεσαν τα μέτρα COVID19 προκάλεσαν μια πανδημία ψυχικής υγείας με την οποία θα ασχοληθούμε
για τα επόμενα χρόνια. Τα φάρμακα και τα μέτρα από πάνω προς τα κάτω δεν είναι πάντα κατάλληλα. Το έργο αυτό εισάγει
την έννοια της επανορθωτικής τέχνης μέσω του καταμερισμού της εξουσίας».
Το τελικό μας συνέδριο έρχεται τον Ιανουάριο!
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το έργο Mental Health Matters θα αποτελέσει μέρος του ‘THE RJ4ALL
ANNUAL CONFERENCE στις 24 – 25 Ιανουαρίου 2022! Το συνέδριο αυτό έχει ως στόχο να επανενώσει τους πολιτισμούς,
το μυαλό και τις καρδιές μέσω των αξιών της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Το θέμα του συνεδρίου θα είναι «Η αντιμετώπιση
της έμφυλης βίας, του αποκλεισμού και των προκλήσεων ψυχικής υγείας» και θα πραγματοποιηθεί στο ‘The Honourable
Society of the Middle Temple, Parliament Chamber and Queen’s Room, Ashley Building, Middle Temple Lane, London
EC4Y 9BT’. Ένας περιορισμένος αριθμός υποτροφιών θα προσφερθεί σε διεθνείς συμμετέχοντες. Αυτά θα προσφέρονται
με σειρά σειράς και η deadline για την υποβολή αίτησης είναι η 4η Ιανουαρίου 2022.
→Εγγραφείτε εδώ!
→Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο εδώ!
Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά μας προγράμματα:
1. Η Αποκαταστατική Τέχνη στις δομές ψυχικής υγείας →Μπορείτε να το βρείτε εδώ!
2. Η τέχνη ως εργαλείο ανακούφισης και αποκαταστατικής δικαιοσύνης για την ψυχική υγεία→Μπορείτε να το βρείτε
εδώ!
→Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε προγράμματος θα οδηγήσει σε CPD (Continuous Professional Development) Certification.
Εταίροι του Έργου
Η σύμπραξη για το έργο αποτελείται από 6 εταίρους, τον συντονιστή Restorative Justice for All (ΗΒ) και 5 ακόμη
οργανισμούς: Center for Social Innovation-CSI (Κύπρος), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ (Ελλάδα), Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány - LOKA (Ουγγαρία), Fundacion INTRAS (Ισπανία) και την Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών - ΑΣΚΤ (Ελλάδα).
Βρείτε μας online
Επισκεφθείτε το https://mentalhealthmatters.eu/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα νέα και τις
δραστηριότητές μας, αλλά και τις δημοσιεύσεις μας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
εκπαιδεύσεις και τα διαδικτυακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του προγράμματος.
Μπορείτε επίσης να μας βρείτε σε Facebook, Instagram και YouTube.
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