Spotkanie Technicznej Grupy Roboczej MHPSS w Polsce
Protokół ze spotkania – 21 lipca 2022
Spotkanie polskiej Technicznej Grupy Roboczej ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego

Temat
Spotkania
Czas & Miejsce https://who.zoom.us/j/91431190222
ID Spotkania: 914 3119 0222
Hasło: xBnj!A6$
21 lipca 2022, czwartek 11:00
Anna Goloktionova, Olga Khan
Joanna Brzezińska, WHO Polska

Prowadzenie
Protokół
przygotowany
przez
Uczestnicy
Liliia Mykhaliuk (A21), Akfer Karaoglan Kahilogullari (WHO), Michelle Engels (Int Medical Corps), Katarzyna Zaremba (Kalejdoskop Kultur),
(20)
Phiona Koyiet (WorldVision), Joanna Głażewska (MoH PL), Maria Strzemieczna-Salikier (MoH), Sibel Kocaoglan (SGDD-ASAM), Pablo Pérez
Fernández (IRC), Michael Naftali (Topaz), Lucia Uscátegui (MHPSS Project HOPE), Lucia Ferri (ACF), Anna Ochmanska (IOM), Lucia Ferri (ACF),
Małgorzata Łukasiak (MRiPS), Ewa Chyłek (MRiPS DPS), (Nagle Sami), Phiona Koyiet, Aylin Yaliz (SGDD-ASAM), Liliia Mykhaliuk, Urszula Lewoc
(Mudita), Jen Peng, Marta Wojcieszak-Paluch (EZRA)
Agenda
Agenda:
Wprowadzenie
“Dostęp do pomocy psychologicznej poprzez usługi publiczne”. Departament Pomocy Społecznej i Integracji, Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej, Polska.
Prezentacja raportu NO PEACE OF MIND o zbliżającym się kryzysie zdrowia psychicznego dzieci z Ukrainy. Phiona Koyiet, World Vision.
Aktualności Technicznej Grupy Roboczej MHPSS i powitanie nowych członków grupy.
Podsumowanie aktualności z innych sektorów.
Umówienie kodów i sposobu raportowania działań dot. MHPSS – 4 Ws
Pozostałe sprawy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wprowadzenie Powitanie nowych członków grupy:
• Olga Khan – Międzynarodowa Ekspertka MHPSS, WHO Polska
• Akfer Karaoglan Kahilogullari – Kierownik Projektu MHPSS, WHO Turcja
Punkt 1 agendy “Dostęp do pomocy psychologicznej poprzez usługi publiczne”. Departament Pomocy Społecznej i Integracji, Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej, Polska - Małgorzata Łukasiak
•

Tymczasową ochronę Ukraińców zapewnia:
o Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Specustawa)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział
3 ust. III)
Obywatele krajów trzecich mogą ubiegać się o ochronę, ale według innych zasad – potrzebna aplikacja w Urzędzie ds. Cudzoziemców
(opieka medyczna, pomoc w zakwaterowaniu, wsparcie żywnościowe i finansowe)
Ukraińcy objęci Specustawą muszą dopełnić pewnych formalności:
o Złożyć wniosek o numer PESEL w gminie lub online
o Ze względu na liczbę uchodźców proces jest uproszczony
PESEL upoważnia do korzystania z pomocy społecznej i innych świadczeń, ale jeśli dana osoba wyjedzie z Polski na dłużej niz 1 miesiąc,
dostęp do świadczeń wygasa
Uchodźcy z numerem PESEL mogą ubiegać się o:
o Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 PLN na osobę) na pokrycie kosztów utrzymania
 według danych z 20.07.2022 - 1,028,719 osób, łączna kwota świadczeń – 308,615,640 PLN
o Bezpłatna pomoc psychologiczna
 Organizowana przez gminy, finansowana w formie dotacji celowej z budżetu państwa
 według danych z 20.07.2022 – 20 437 osób
o Świadczenia pomocy społecznej (finansowe i niefinansowe) – takie same dla uchodźców ukraińskich jak dla Polaków
 Po złożeniu oświadczenia nt. sytuacji osobistej, rodzinnej i finansowej (wywiad rodzinny przeprowadzony przez
pracownika socjalnego nie jest wymagany)
 Pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
FEAD)
• Według ostatnich danych ponad 90 000 Ukraińców skorzystao z program pomocy żywnościowej FEAD
o

•
•

•
•

Punkt 2
agendy

Komentarz: Psychologowie pracujący z uchodźcami powinni mieć dostęp do superwizji.
P1: Czy uchodźcy mają dostep do wszelkiego rodzaju wsparcia społecznego?
O1: Tak, posiadają nawet szersze wsparcie, ponieważ mają też wsparcie integracyjne, więc więcej niż obywatele polscy.
P2: Czy istnieje limit liczby sesji z psychologiem?
O2: Nie, liczba sesji nie jest ograniczona.
P3: Jak zatrudniani są psychologowie?
O3: Przez gminy, na różnych umowach.
Prezentacja raportu NO PEACE OF MIND o zbliżającym się kryzysie zdrowia psychicznego dzieci z Ukrainy. Phiona Koyiet, Starsza Doradczyni
Techniczna, MHPSS; Globalny Zespół Zarządzania Katastrofami – Zespół Zasobów Technicznych (GRRT) World Vision.
•
•
•
•
•

Na podstawie ustaleń rzeczniczych i raportu w Ukrainie oraz państwach sąsiadujących
Krótkie wideo wyświetlone
Zdrowie psychiczne drugą najczęstszą przyczyną obciążenia niepełnosprawnością w Ukrainie, dotykające 30% populacji
Ukraińskie sierocińce, szkoły z internatem i inne instytucje dla młodzieży mieściły ponad 91 000 dzieci, z czego około połowa była z
niepełnosprawnościami
Z powodu konfliktu w Ukrainie 4 595 591 osób (1 531 864 z nich to dzieci) zagrożonych zaburzeniami zdrowia psychicznego

•
•
•
•
•
•

Największym zmartwieniem rodziców (45 proc.) jest zdrowie psychiczne dzieci, które związane jest z dostępem do edukacji, problemami
językowymi i brakiem nadziei zarówno dzieci, jak i rodziców.
Jeśli chodzi o czerwiec, przewiduje się, że 1 060 521 osób jest zagrożonych poważnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego w wyniku
konfliktu na Ukrainie.
Inwestowanie 50 $ na osobę może pomóc ochronić zdrowie psychiczne wielu osób
1 $ zainwestowany w interwencje w zakresie zdrowia psychicznego przywraca 4 $ w lepszym zdrowiu i produktywności
WorldVision – programy w 70 krajach, szeroka gama programów obejmuje wszystkie poziomy piramidy MHPSS
WorldVision nie planuje podjąć działań w Polsce, koncentruje się na Rumunii, Mołdawii i Gruzji

P1: Kwestia superwizji I budowania potencjału wśród ukraińskich specjalistów MHPSS. Jak znaleźć zasoby i specjalistów, aby zapewnić
superwizję psychologom pracującym z uchodźcami?
O1: Przykład partnerów, którzy posiadają własne struktury superwizji klinicznej. Dedykowany zespół wspiera ich i przede wszystkim ułatwia
superwizję “peer-to-peer”. Zewnętrzny superwizor nie zawsze jest dostępny, ale “peer-to-peer” superwizja jest możliwa, tak jak inne
alternatywy, np. sesje internetowe. To zależy jakie możliwości istnieją na danym obszarze. Kolejna rzecz jest związana z naszym partnerem
takim jak IMC, który ma już pewien poziom wsparcia i wspieramy się nawzajem jeżeli istnieją takie możliwości w jednej organizacji, a inna
organizacja nie ma tej zdolności.
Punkt 5
agendy

Omówienie kodów i sposobu raportowania działań dot. MHPSS – 4 Ws
Technicna Grupa Robocza prześle do członków grupy tabelę kodów dla działań 4W (w języku angielskim i polskim).
Prośba do partnerów o zapoznanie się z tabelą:
1.
2.
3.
4.

Sprawdzić, czy wszystkie elementy są jasne i odpowiednie
Ocena własnych działań programowych w ramach 4Ws
Wyróżnić w tabeli 4Ws działania prowadzone w organizacji
Wskazać te, które uważacie za nieistotne dla działalności MHPSS w Polsce

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi do 4.08.2022 i o kontakt w razie jakichkolwiek pytań.
Istotne źródło:
IASC Who is Where, When, doing What in Mental Health and Psychosocial Support (4W Tool)
Punkt 6 agendy Pozostałe sprawy:
• Uprzejma prośba do naszych partnerów o udostępnienie informacji i wszelkich danych na temat zdrowia psychicznego ukraińskich
uchodźców
• Warsztaty na temat informacji o działalności w sektorze CP (ochrona dzieci) odbędą się najbliższy poniedziałek, 25 lipca o 14:00
Przydatne linki
- Portal Danych UNHCR [kliknij tutaj]

-

Dysk Google Grupy Roboczej MHPSS [kliknij tutaj]

-

Pierwsze Wydanie Newslettera Grupy Roboczej MHPSS [po angielsku] [po polsku]

