
П�дтримка батьк�в
Для батьк�в та оп�кун�в д�тей та

молод� в�д 5 до 18

Якщо ви хвилюєтесь за ментальне здоров'я
своїх д�тей, ми можемо допомогти вам
п�дтримати їх

Серед �нших послуг
West Sussex Mind:

Допомога батькам з
маленькими д�тьми

П�дтримка молод� 16 - 25

Низка навчальних курс�в для
батьк�в, оп�кун�в та
спец�ал�ст�в по робот� з
молоддю

Навчання на робочому м�сц�
для п�дприємств � орган�зац�й

Ми також проводимо
кампан�ї, спрямован� на
боротьбу з� стигмою та
дискрим�нац�єю у сфер�
псих�чного здоров’я

П�дтримка псих�чного
здоров’я в практиках л�кар�в
загальної практики (GP) для
д�тей, молод� та дорослих.

«Я дуже вдячний Mind за
групу та за те, як вони
створили безпечну та
затишну атмосферу, щоб
батьки могли д�литися та
п�дтримувати одне одного.
Це дало мен� можлив�сть
почуватися набагато краще
щодо моєї ситуац�ї». -
Батько



Якщо ви турбуєтеся про
псих�чне здоров’я та
благополуччя вашої дитини,
ми можемо допомогти вам
п�дтримати її � розвинути
ст�йк�сть.

Незалежно в�д того, чи страждає ваша
дитина в�д тривоги, а чи в�д депрес�ї,
стресу чи неправильного харчування,
наша служба п�дтримки може допомогти
вам п�дтримати дитину, а також
допоможе покращити ваше власне
благополуччя, за допомогою зокрема
зустр�чей �з �ншими батьками та
оп�кунами.

Зв'яж�ться з нами через Help Point:
 0300 303 5652

або напиш�ть листа на адресу:
helppoint@westsussexmind.org

 

Або зв'яж�ться з координаторкою
українського проекту

Владиславою:
тел.: 07494055440

vlada.bondar@westsussexmind.org
Telegram:  +44 7494055440

 

Ми п�дтримуємо батьк�в та
оп�кун�в д�тей та молод�
шк�льного в�ку (в�д 5 до 18
рок�в) в Зах�дному Сассекс�:

Двотижнев� онлайн-зустр�ч� для
батьк�в та оп�кун�в д�тей
молодшого та середнього
шк�льного в�ку
Допов�д� «експерт�в за
досв�дом» на конкретн� теми,
так� як стрес, тривога, депрес�я,
самоушкодження,
невпорядковане харчування та
гендерна �дентичн�сть
Індив�дуальна п�дтримка по
телефону
Закрита приватна група у
Facebook
Інформац�я про �нш� послуги,
як� можуть бути вам корисн�
П�дтримка з боку �нших батьк�в,
як� вже пройшли схожий шлях й
можуть дати вам над�ю в
п�дтримц� ментального
здоров'я вашої дитини


