
Dobre praktyki
Karczew



Karczew jest gminą miejsko-wiejską, położoną w województwie
mazowieckim, w powiecie otwockim, na prawym brzegu Wisły.
W gminie jest 17 miejscowości skupionych w 15 sołectwach. W 2019
roku gminę zamieszkiwało 15 899 mieszkańców. Miasto należy
do aglomeracji warszawskiej.
Inicjatywa powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie
jako ciała opiniotwórczego, o charakterze konsultacyjnym
w stosunku do organów gminy zrodziła się w grudniu 2014 roku.
Powstanie Młodzieżowej Rady w założeniach miało stwarzać
lokalnej młodzieży szansę na rozwój, naukę i wychowanie
przez kształtowanie postawy obywatelskiej, idei współdziałania
dla realizacji celów o wymierzę społecznym. Młodzieżowa Rada
została utworzona w marcu 2015 roku. W skład Rady wchodzi
obecnie 15 radnych.

Opis miasta oraz MRM



Na początku lutego młodzieżowi radni stworzyliNa początku lutego młodzieżowi radni stworzyli ankietęankietę
w celu sprawdzenia z jakimi problemami zmagają sięw celu sprawdzenia z jakimi problemami zmagają się
mieszkańcy w trakcie trwania pandemiimieszkańcy w trakcie trwania pandemii oraz jaki jest jejoraz jaki jest jej
wpływ na życie mieszkańców gminy Karczew. Po analiziewpływ na życie mieszkańców gminy Karczew. Po analizie
wyników okazało się, że ankietowani zwracali szczególnąwyników okazało się, że ankietowani zwracali szczególną
uwagę nauwagę na zmniejszoną aktywność fizyczną, odczuwalnyzmniejszoną aktywność fizyczną, odczuwalny
brak wydarzeń kulturalnych, a także pogorszenie siębrak wydarzeń kulturalnych, a także pogorszenie się
stanu zdrowia psychicznego.stanu zdrowia psychicznego.
Pierwotnie zakładano organizację cyklu wydarzeńPierwotnie zakładano organizację cyklu wydarzeń
kulturalnych, jednak ze względu na obostrzenia i warunkikulturalnych, jednak ze względu na obostrzenia i warunki
atmosferyczne podjęcie tej inicjatywy okazało się zbytatmosferyczne podjęcie tej inicjatywy okazało się zbyt
ryzykowne. Wtedy zrodził się pomysł na projektryzykowne. Wtedy zrodził się pomysł na projekt
pt.pt. “ZDROWIE PSYCHICZNE - WAŻNA RZECZ”.“ZDROWIE PSYCHICZNE - WAŻNA RZECZ”.

Diagnoza. Najważniejsza część projektu!



Droga tworzenia
projektu



Przygotowanie projektu wymagało dużo zaangażowania, chęci do pracy, czasu
i samodyscypliny. Odbyło się wiele spotkań w gronie młodzieżowych radnych, z włodarzami
i przedstawicielami lokalnych instytucji oraz animatorem.
22 marca młodzieżowi radni spotkali się z burmistrzem. Podczas spotkania przedstawiono
i omówiono pomysł na projekt. W założeniach miał on minimalizować wpływ pandemii
na mieszkańców gminy Karczew, w szczególności na osoby starsze i młodzież.
Powstała koncepcja projektu socjalnego. Cel: popularyzacja wiedzy o zdrowiu psychicznym
i skutkach nadużywania alkoholu. Młodzieżowi radni zaproponowali nazwę: „ZDROWIE
PSYCHICZNE - WAŻNA RZECZ”. Projekt adresowany był do wszystkich mieszkańców gminy
Karczew.
Inicjatywa został podzielony na 4 etapy: kampanię promocyjną, kampanię informacyjną,
debatę z psychologiem i stworzenie linii telefonicznej umożliwiającej otrzymanie darmowej
pomocy psychologicznej. Wszystko rozłożone na 7 dni.
W realizację projektu, prósz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie, zaangażowano
Centrum Kultury i Sportu, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a także Urząd Miejski
w Karczewie.

Działanie 1 „Knucie” z burmistrzem



Założeniem projektu było przekazywanie treści na temat zdrowia psychicznego w przystępny sposób.
Informacje miały opierać się na wiedzy psychologów współpracujących z Młodzieżową Radą. Ruszyła
kampania promocyjna. W pierwszej kolejności poinformowano lokalną społeczność o planowanej inicjatywie.
Zaczęły pojawiać się posty na Facebooku MRM. Przygotowano i rozwieszono plakaty na terenie miasta,
w restauracjach i lokalnych instytucjach.

Działanie 2 Odkrywanie kart.
Kampania promocyjna.



Tydzień poświęcony zdrowiu psychicznemu i tematom z nim związanych zaplanowano na dni 19 - 25
kwietnia. 19 kwietnia rozpoczęła się kampania informacyjna na temat zdrowia psychicznego. Przez kolejne dni
na stronie MRM na Facebooku opublikowano 10 postów dotyczących zdrowia psychicznego i depresji –
najpowszechniejszej i niezwykle niebezpiecznej choroby psychicznej. W ramach projektu skupiono się
głównie na depresji. Z ogromnej ilości materiałów w Internecie, wyselekcjonowano te najbardziej wartościowe
pod względem merytorycznym. Posty wraz z odnośnikami do stron związanych z tymi materiałami były
równolegle publikowane z postami związanymi z depresją. Informowano o depresji, jej przyczynach, objawach
i leczeniu. Istotne było także informowanie o tym jak reagować na depresje u innych, jakich zwrotów nie
używać, a jakie są pożądane. Ponadto podawano informacje, gdzie i na jaką pomoc można liczyć. Podawano
numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, na antydepresyjny telefon czy pogotowie psychologiczne.
Zamieszczono również konkretne propozycje na poprawę własnego samopoczucia.
Informacje były przedstawiane w przystępny sposób, za pomoc grafik. Wszystkie były wcześniej
weryfikowane przez psychologów, którzy współpracowali z Młodzieżową Radą. Informacje dotarły
do blisko 6 500 osób i spotkały się z pozytywnym odzewem wśród mieszkańców.
W ramach projektu powstał również 3-minutowy filmik przedstawiający pomysły młodzieżowych radnych
i animatorki na poprawę samopoczucia we własnym zakresie. Filmik obejrzało blisko 800 osób.

Działanie 3 „ZDROWIE PSYCHICZNE
- WAŻNA RZECZ”



Działaniami w ramach projektu zostały objęte również
szkoły na terenie gminy Karczew. W dniach 19 – 23
kwietnia uczniowie klas 4-8 oraz szkoły
ponadpodstawowej mieli okazję zobaczyć stworzoną
specjalnie dla nich prezentację dotyczącą depresji.
Prezentację pokazano w 7 szkołach:

1. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Karczewie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku
4. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich

w Glinkach
5. Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Karczewie
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
7. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka

w Nadbrzeżu

Działanie 4 "Zdrowie psychiczne
- ważna rzecz" w szkołach!



Debata z psychologiem na temat depresji i nadużywania
alkoholu odbyła się 25 kwietnia o godzinie 17.00. Była
transmitowana na Facebooku MRM. W debacie udział wziął Marcin
Kulpiński - twórca poradni pozytywnej energii: https://
yellowglasses.pl/, psycholog społeczny, psychoterapeuta, doradca
zawodowy, interwent kryzysowy, szkoleniowiec. W terapii pracuje
w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Według niego relacja
psychoterapeuta - klient jest istotniejszym czynnikiem niosącym
zdrowie na drodze ku zmianom niż techniki terapeutyczne
i założenia teoretyczne. Od studiów rozwija swoje zainteresowania
optymizmem i pesymizmem, odpornością psychiczną w sytuacjach
kryzysowych, motywacją do zmiany i osiąganiem dobrostanu.
Podczas debaty można było dowiedzieć się m.in. jak wygląda
pierwsza wizyta u psychologa i jaki wpływ na zdrowie psychiczne
ma pandemia. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Film dotarł do 1 900 odbiorców.
Po debacie odbył się dwugodzinny dyżur psychologa.
Uruchomiono specjalną linię telefoniczną, dzięki której można było
otrzymać darmową poradę psychologiczną. Istniała również
możliwość spotkania się z psychologiem w Urzędzie Miejskim
w Karczewie. Darmową poradę można było otrzymać w świeżo
odnowionej sali ślubów. Oczywiście, wszystko z zachowaniem
odpowiednich norm bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Działanie 5 Debata

?
?
?



Projekt trwał 3 miesiące. Rozpoczął się od lokalnej diagnozy przeprowadzonej
wśród mieszkańców gminy Karczew, która pokazała z jakimi problemami zmagają
się mieszkańcy w trakcie pandemii. Projekt odpowiadał na potrzebę dotyczącą
pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Samo przygotowanie inicjatywy
wymagało wielu spotkań, na których młodzież spędziła kilkadziesiąt godzin.
Powstała prezentacja multimedialna oraz posty i grafiki na Facebooka. Informacje
dotarły do mieszkańców gminy, w tym kilku tysięcy internetowych odbiorców
i uczniów 7 szkół z terenu gminy Karczew. Samo wydarzenie na Facebooku miało
prawie 9 000 wyświetleń.

Za realizację projektu odpowiadała Młodzieżowa Rada Miejska w Karczewie
przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, Miejsko - Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z Urzędem Miejskim w Karczewie.

Projekt “ZDROWIE PSYCHICZNE- WAŻNA RZECZ” był częścią programu
rozwojowego Fundacji Civis Polonus “Młodzi Liderzy dla społeczności w czasach
kryzysu” finansowanego w ramach Programu „Fundusz pomocowy
dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację
Edukacja dla Demokracji.”

Podsumowując
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