
Для молод�
Псих�чне здоров'я молод� 16 - 25 

Пос�бник �з п�дтримки молодих людей в�ком
16-25 рок�в у Ворт�нгу, Адур�, Богнор�,
Л�тлгемптон�, Чанктонбер�, М�дгерст� та
Ч�честер�"Завдяки п�дтримц� West

Sussex Mind я в�дчув, що хтось
небайдужий � мене слухають."

Серед �нших наших      
 послуг

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.



Вам 16-25 рок�в � ви шукаєте
допомоги щодо свого
псих�чного здоров’я? Ми
надаємо конф�денц�йну
п�дтримку для сприяння
ст�йкост� та незалежност�.

Ми прагнемо довести вас до моменту,
коли ви б�льше не потребуватимете
спец�ал�ст�в з ментального здоров'я. Це
не означає, що все буде �деально, але ви
будете впевнен�, що можете керувати
своїм самопочуттям, щоб воно не
впливало на ваше повсякденне життя та
не завадило вам робити те, що ви
хочете робити. Ми також допоможемо
вам визначити, коли вам потр�бна
додаткова п�дтримка та де її найкраще
отримати

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 проводимо майстер-класи як�
охоплюють низку тем, таких як
тривога чи боротьба з депрес�єю.
Щотижня працюють в�ртуальн�
групи, де ви можете сп�лкуватися з
�ншими, покращувати своє
самопочуття та розважатися.Очн�
групи проводяться регулярно,
залежно в�д наявност� м�сць. Ми
також надаємо �ндив�дуальну
п�дтримку. Завдяки наш�й
соц�альн�й д�яльност�, яка включає
майстер-класи з глини, клуб Netflix �
веч�рн� в�кторини, є можливост� для
сп�лкування, творчост� та дозв�лля.

Турбуєтеся про своє псих�чне
здоров’я та хочете отримти
пораду чи �нформац�ю?

Маєте д�агноз псих�чного здоров’я
та потребуєте допомоги, щоб
навчитися справлятися?

Ви в коледж� чи ун�верситет� � вам
важко впоратися з� своїм
псих�чним здоров’ям?


