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Impactul migrației asupra sănătății și dezvoltării tinerilor
în Europa
Tinerii (10-24 ani), conform celui mai recent document AHA1 al
OMS, reprezintă unul dintre grupurile de vârstă cu cele mai multe
nevoi nesatisfăcute în ceea ce privește sănătatea generală.
Intervențiile pentru promovarea sănătății și dezvoltarea sănătoasă în
această grupă de vârstă pot avea efecte pozitive asupra mai multor
generații (abordarea cursului de viață). Schimbările sociale globale
au efecte pozitive (un acces mai bun la educație și îngrijire medicală,
o mobilitate mai mare, accesul la informații prin intermediul rețelelor
sociale), dar unii tineri ar putea fi lăsați în urmă din mai multe motive,
la nivel de societate, comunitar sau individual și familial.
Obținerea de cunoștințe despre acțiunile și programele concrete din
Europa de Est și de Vest, bazate pe o abordare de dezvoltare, și
luând în considerare drepturile copiilor, pot încuraja participanții la
acest simpozion să dezvolte acțiuni adaptate nevoilor tinerilor în
propriile lor cerințe setate.
Obiectivele Simpozionului:
• Discuții despre principalele provocări cu care se confruntă tinerii
vulnerabili în 2018 (în societate, comunitate, familie și mod
individual) în Europa
• Explorarea conceptelor de lipsă de putere și abilități și modul în
care acestea se raportează la procesul de dezvoltare al
adolescenților și la sănătatea și bunăstarea lor.
• Obținerea cunoștințelor despre intervențiile eficiente ale comunității
pentru a promova sănătatea și dezvoltarea sănătoasă a tinerilor aflați
în situații vulnerabile (cu risc crescut de HIV, migrația forțată, nevoi
speciale, minorități etnice, ...)
• Explorarea diferitor strategii pentru a răspunde la problemele de
sănătate ale anumitor subgrupuri care nu au acces la asistență
medicală adecvată
Acest simpozion va fi interactiv, cu un echilibru între prezentări și
munca în grup. Participanții sunt îndemnați să aducă pentru discuție
exemple de situații sau rapoarte de caz.
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