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Hyvä Kannatusjäsen
Uuden järjestökauden alku lähenee, kun huhtikuussa on vuosikokouksen ja uuden hallituksen valitsemisen
aika. Olet lämpimästi tervetullut mukaan Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n (PSV) vuosikokoukseen lauantaina 14.4. klo 13.00 alkaen Kallion kirjastossa, Dekkari-kabinetissa (osoite Viides Linja 11, 00530 Helsinki).
Vuosikokous alkaa kahvitarjoilulla ja PSV:n julkilausuman esittelyllä “Lapsen kehityksen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen turvapaikanhakuprosessissa”. Varsinainen kokous alkaa klo 13.30.
Tulevana toimintakautena PSV:n toiminnassa tapahtuu monenlaista.
Libanonin kehitysyhteistyöhankkeet jatkuvat hankerahoituksen ja lahjoittajien tuella tarjoten mielenterveyspalveluja Libanonin pakolaisleireissä eläville lapsille ja heidän perheilleen. Uudet sopimukset on tänä vuonna
allekirjoitettu PSV:n ja BAS:n välillä. Libanonin hankkeiden kuulumisia voit seurata kätevimmin kahdesta blogistamme, joita päivitetään aktiivisesti: Perheneuvolapalvelut Libanonin pakolaisleireissä (https://vastuu.fi/?page_id=365) ja Kuntoutuskummit (https://vastuu.fi/?page_id=363). Syyskuulle suunnitellaan viikon
kestävä kummimatka Libanoniin.
Turkin kehitysyhteistyöhankkeen Care for the Care Providers jatkomahdollisuuksia selvitellään parhaillaan.
Hankkeen jatko riippuu uusien hankeaktiivien löytämisestä, joita on etsitty muun muassa Facebookin välityksellä. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Turkin hankkeessa, ota yhteyttä turku@vastuu.fi. Hanke
on ollut pääasiassa tuen tarjoamista kidutettujen parissa työskentelevien Human Rights Foundation Turkey:n
mielenterveysalan ammattilaisille.
Kotimaassa tapahtuu paljon liittyen pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden tilanteeseen. Myös PSV on lähtenyt
mukaan heidän kanssaan tehtävään työhön yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa on jo kolmatta vuotta toiminut psykologien ohjaamia vakauttavia
ryhmiä, joissa turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus vahvistaa stressinhallintataitojaan. Turvapaikanhakijoille suunnatun tuen lisäksi PSV:n vapaaehtoiset psykologit jatkavat työskentelyä paperittomien klinikalla,
jossa psyykkisen avun tarve on moninkertaistunut kuluneen vuoden aikana. Paperittomien määrä on nousemassa myös meidän maassamme. Klinikalla psykologit kohtaavat yhä vaikeammissa tilanteissa eläviä paperittomia.
Uutena kehitysyhteistyöhankkeena PSV on aloittanut yhteistyön Lääkärien Sosiaalisen Vastuun (LSV) kanssa.
LSV ja PSV suunnittelevat yhteistä mielenterveyshanketta Somalimaassa vuosina 2019-2022: “Human Rights
Based Approach to Strengthen Community Mental Health and Services in Somaliland.” PSV:n osuus on tarjota koulutusta mielenterveysalan henkilökunnalle. Sopimukset on allekirjoitettu LSV:n kanssa ja toukokuussa haetaan Ulkoministeriöltä taloudellista tukea tähän. Vastuu.fi -sivuilla pystyt seuraamaan hankkeen
kehitystä.
Kiitos, että olet mukana tukemassa työtämme myös tänä vuonna!
Hyvin terveisin, Ann-Christin Qvarnström-Obrey
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