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Peaasi.ee eesmärgid

Ø Tõsta teadlikkust vaimsest tervisest ja psüühikahäiretest; 

Ø Vähendada psüühikahäirete stigmatiseerimist;

Ø Toetada noori vaimse tervise spetsialistile pöördumisel (varane
märkamine ja sekkumine). 

Ø Sihtgrupp: noored ja noortega kokkupuutuvad spetsialistid
(õpetajad, noorsootöötajad).



Peaasi.ee: teave vaimsest tervisest



Peaasi.ee: teave psüühikahäiretest



E-nõustamine



ü Ilma e-nõustamiseta mind vb täna siin ei oleks. Mul ei
olnud kedagi kellele oma olukorrast rääkida, tänu
psüholoog Liina lihtsate selgitavate sõnadele tulin ma
mõistusele Aitasite leida mu mõistuse hääle,  siis kui
seda  ise enam ei kuulnud.Nüüd olen ma Ääretult
tänulik teie  abi eest, kallistan  mõttes Liinat ja kõiki
teisi kes sellise abi viisi võimalikuks tegid.

     Tänu kodulehele leidsin kiire võimaluse saada abi oma
murele. Ma olen väga rahul antud vastuste üle ja
kindlasti järgin nõuandeid, minu olukorrast ja mõtetest
saadi väga hästi aru ja anti head juhtnöörid. Tänan abi
eest :)



E-nõustamine

Ø Projekti 6 perioodi:

ü 1923 inimest nõustatud;

ü 1/3 mehed ja 2/3 naised;

ü Kriisijuhtumeid viimastel kuudel 5 juhtumit kuus.



Interaktiivsed eneseabivahendid







Konteiner: 
http://peaasi.ee/emotsioonide-vaoshoidmine
/

Ekraan: https://www.youtube.com/watch?v=
08woawB7LkE

http://peaasi.ee/emotsioonide-vaoshoidmine/
http://peaasi.ee/emotsioonide-vaoshoidmine/
https://www.youtube.com/watch?v=08woawB7LkE
https://www.youtube.com/watch?v=08woawB7LkE


Kognitiivsed treeningud

Ø Noortele, kellel on mõne psüühikahäirega
(ATH, skisofreenia, meeleoluhäired,
söömishäired) seotult häiritud kognitiivne
talitlus.

Ø Inimestele, kes soovivad parandada oma
tähelepanu, keskendumist, töömälu. 



Kognitiivsed treeningud



Kognitiivsed treeningud



Kognitiivsed treeningud



Koolitused ja seminarid

Koolitused noortele, noortega töötavatele
spetsialistidele;

Kokku osalejaid:

Noored 674

Täiskasvanud 324



Avalik suhtlus

Meediakajatusi kokku 118.

Facebookis 2470 liiget.

Osalemine Arvamusfestivalil, Vaimse tervise
messil, Teeviidal, Tartu Tarkuse päeval
jm.



Materjalid ja uuringud



Edasi

u Peaasi.ee on kättesaadav eesti- ja
venekeelsena. 

u Materjalid ja vahendid arenevad ja muutuvad. 

u Teata stigmatiseerivast käitumisest! 

u Foorum lähedastele 

u E-nõustamine jätkub, lisaks võimalikud e-
eneseabi arendused.



Edasi

uAvaliku suhtluse töö jätkub ja muutub
täpsemaks. 

uPsüühikahäiretega inimeste lapsed kui
vaimse tervise edendamise sihtgrupp. 



Edasi



Edasi



Suured tänud!

Meeskond, partnerid, Sotsiaalministeerium,
Norra saatkond, kaasamõtlejad,
poolehoidjad ja huvilised! 
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