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SPAHCO DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI TOPLANTISIZ

23-24 Ekim'de Varaždin’de gerçekleşen
"Sağlıklı Toplumlar" konulu dördüncü
SPAHCO toplantısı, Hırvat Halk Sağlığı
Enstitüsü ortaklarımızca düzenlendi.
Toplantı yöntemi
Bu toplantıda ele alınan konu “Sağlıklı
Topluluklar”dı. Ortaklara Hırvatistan'daki
toplantıya hazırlanmak için toplantı öncesi
görevler verildi. Her bir ortak, sağlığın sosyal
belirleyicileri üzerinde araştırmalarda bulundu.
Kendi topluluklarında sosyal belirleyicilerin olumlu
ve olumsuz etkilerini araştırarak, kurumlarında
“Toplum Sağlığı”nı etkileyebilecek kilit noktaları
belirlediler. Daha da önemlisi SPAHCO’nun, yerel
topluluklarda değişen sosyal bağlamlara nasıl
uyarlanabileceğini irdelediler.
Ortakların, aşağıdaki konulardan birini seçilmesi
öngörüldü:
-Sağlıklı Okul
- Sağlıklı Topluluklar
- Sağlıklı Mahalle
- Sivil Sektörün Sağlıklı Bir Toplum Yaratmadaki
Rolü
-Kapasite Ve Sağlık Alt Yapısı Oluşturma.
Bir konu seçtikten sonra, ortaklar seçilen konuyla
ilgili derinlemesine araştırmalarda bulundular .
Ana konu sağlıklı okullardı.

İLK TOPLANTI GÜNÜ

Açılış töreni ve sağlıklı toplumlar açılış toplantısı
Toplantının ilk gününde, Varaždin Halk Sağlığı
Enstitüsü'ndeki ortaklar, SPAHCO'yu yerel
politikacılara tanıtmak için, belediye meclisi ve ilin
yerel temsilcilerinin davet edildikleri toplantının
açılışını ve açılış töreni düzenledi.
Yerel medyanın da katılımıyla basın toplantısı
düzenlendi.

www.spahco.eu

Açılış töreni boyunca SPAHCO'yu yerel medya
vasıtasıyla kamuoyuna tanıtmak amacıyla ortaklar
tarafından yapılan sunumlar yapıldı.

“Sağlıklı Toplumlar” açılış toplantısında, Halk
Sağlığı Okulu'ndan Profesör Selma Šogorić ve
Hırvat Sağlıklı Şehirleri Network başkanı Andrija
Štampar, "Sağlıklı Topluluklar Kavramı ve Neden
Mecburuz - Sağlıklı Şehirler Projesinde İyi
Uygulama Örnekleri" konulu sunumlarını
gerçekleştirdiler ve bu konudaki uzman görüşlerini
bizlerle paylaştılar.

Ortakların sunumları ve atölyeler
Her bir ortak seçilen konuyla ilgili çalışmalarını
sundu.
Danimarkalı ortağımız Viborg, Viborg Soendre
okulunda, sağlıklı okullarla ilgili iki günlük
uygulamalarını ve araştırmalarını anlatan "Sağlıklı
Topluluklarda 70 Öğrenci Ve Ebeveynleri" adlı
bir çalışma sundu.
Danimarka ekibi özel bir konukla gelmişti, sağlık
ziyaretçisi Jette Bering “Danimarka Girişimciliği
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ve Aile Girişimcileri" konulu sunumuyla bizlere
sürprizde bulundu.

TOPLANTININ İKİNCİ GÜNÜ

Toplantının ikinci gününde, Varazdin Halk Sağlığı
Enstitüsü'nden Hırvat ortaklar, okul öncesi
çocuklarda hikaye anlatma yöntemini ele alan
"Küçük ve Sağlıklı" programlarını ve Ebeveynler
İçin El Kitabı’nı sundular.

Romanya'daki ortaklarımız ALIAT, "Sağlıklı
Mahalle" ve "Sağlıklı Bir Toplum Yaratmada Sivil
Kesimin Rolü" konularındaki çalışmalarını
sundular.

Viborg'tan ortaklar, "Sağlıklı Medya
Alışkanlıkları" broşüründeki süreci ve Viborg'daki
bir sonraki workshop öncesi yapılması gereken
adımları sundular.

İspanyol ortağımız Ceuti, "Sağlıklı okul",
"Sağlığın Sosyal Belirleyicileri" ve "Sağlık için
STK'lar ve Altyapılar" konusunu sundu.
Türkiye'den İskenderun ise, “Mülteci ve
Göçmenler için El Kitabı’"nı sundu.
Ilawa'daki Polonyalı ortaklar "Sağlık için
Kapasite ve Altyapı Oluşturma", "Sağlığın
Sosyal Belirleyicileri" başlıklı konularla ilgili
çalışmalarını ve ardından da kuruluşlarındaki
Psikoeğitim Merkezinin faaliyetlerini sundular.
Varaždin Halk Sağlığı Enstitüsü'nden Hırvat
ortakları da "Sağlıklı Okul" konusundaki
çalışmalarını sundu.

www.spahco.eu
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Workshop çalışması
Toplantının ikinci gününün çoğu, ortakların
gruplar halinde çalışarak, uygulama ve çevrimiçi
oyunlarını tartıştıkları atölye bölümü için ayrıldı.
Atölye, uygulamalar ve çevrimiçi oyunları
oluşturmaktan sorumlu olan İtalyan ortağımız
EURO-NET tarafından yönetildi.
Ortaklar, 3-4 kişilik küçük gruplara ayrılarak
çevrimiçi oyunların ve uygulamaların geliştirilmesi
yönünde beyin fırtınası yaptılar.
Çevrimiçi oyun ve uygulama adının "Grow
Together" olması gerektiği konusunda oy
birliğiyle ortak karara varıldı.

Daha fazla bilgi için:

- https://www.facebook.com/StrongerParents/
- www.spahco.eu

www.spahco.eu
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