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”Competiția din Țara lui Andrei este prima competiție la care participăm ca asociație, iar transparența
și corectitudinea desfăsurării concursului ne-au motivat să ne inscriem. Țara lui Andrei ne poate ajuta
să punem în practică o idee care s-a născut din interacțiunea cu pacienții, din întelegerea nevoilor lor
ca persoane ce fac parte dintr-un sistem familial și din comunitate. Am avut încredere în echipa din
Țara lui Andrei şi am ştiut că aici pot să-mi implinesc un vis.”

DESPRE PROIECT
Ca răspuns la o nevoie identificată în urma unei îndelungate experiențe clinice cu pacienți psihiatrici,
proiectul își propune să vină în sprijinul copiilor care au cel puțin unul dintre părinți cu probleme de
sănătate mintală, prin organizarea de grupuri de dezvoltare personală prin mijloace artistice.
În cadrul proiectului, copiii vor participa la activități creative și de socializare care vor urmări prevenția
apariției unor probleme emoționale și dezvoltarea psihosocială armonioasă a acestora.

SUSTENABILITATE
Produsele obținute la finele fiecărei sesiuni vor fi prezentate comunității într-o expoziție cu vânzare.
Din veniturile obținute se vor achiziționa materiale și vor fi amenajate spațiile pentru următoarea
sesiune.

CAUZĂ
Copiii care au unul sau ambii părinți cu probleme de sănătate mintală nu beneficiază de atenție
specială din partea furnizorilor de servicii de specialitate. Stigmatizarea părintelui bolnav are efect de
halou asupra întregii familii, fapt ce, alățuri de impactul bolii propriu/zise, poate contribui la apariția
la copil a unor probleme în plan cognitiv, emoțional și/sau social.
De multe ori, acești copii au o imagine de sine alterată, stima lor de sine este scazută, randamentul
școlar este sub posibilitațile reale, integrarea în grupurile de covârstnici este deficitară, iar nevoile lor
afective sunt diferite. Toate aceste aspecte pledează pentru necesitatea implementării unui program
de prevenție și intervenție adaptat nevoilor specifice ale acestor copii.

OBIECTIVE
Organizarea grupurilor de dezvoltare personală prin mijloace artistice își propune:
O1. Stimularea dezvoltării afective armonioase a 48 de copii care au unul sau ambii părinți cu probleme
de sănătate mintală;
O2. Integrarea în grupurile din care fac parte cei 48 de copii (grupul de dezvoltare personală, familie,
școală);
O3. Creșterea randamentului școlar al celor 48 de copii.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii acestui proiect sunt un număr de 48 de copii care au unul sau ambii părinți cu probleme
de sănătate mintală. Copiii vor fi selectați dintre copiii pacienților care apelează la serviciile de
specialitate din cadrul Secțiilor de psihiatrie ale Spitalului Clinic Municipal Oradea, precum și a celor
care se adresează Centrului de Sănătate Mintală Oradea.
Se vor forma două grupuri paralele, conduse de câte o echipă, ce vor desfășura activități pe perioada
unei sesiuni de 6 luni. Fiecare grup va fi format din 12 copii, cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani.

IMPACT
In urma implementarii acestui proiect urmarim:
- Integrarea în grupurile din care fac parte cei 48 de copii.
- Creșterea randamentului școlar.
- Prevenirea apariției unor probleme de ordin afectiv.
- Îmbunătățirea relației copil-părinte.

