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Introducere
"LSRS Mental Health este un grup de acțiune format din membrii LSRS
cu misiunea de a aduce discuția despre sănătatea mintală mai
aproape de studenții români din străinătate și din țară. "
LSRS Mental Health este un grup de acțiune format din membrii LSRS cu
misiunea de a aduce discuția despre sănătatea mintală mai aproape de
studenții români din străinătate și din țară. Printre obiectivele noastre se
numără și creșterea nivelului de informare și conștientizare pe acest subiect,
organizarea de evenimente cu profesioniști din domeniu, cât și acțiuni la nivel
mai înalt pentru a ridica nivelul de acces către resurse de sănătate mintală. În
acest scop, membrii echipei noastre au realizat un sondaj legat de acest
subiect, cu obiectivul de a cunoaște mai multe despre poveștile / experiențele
membrilor LSRS și de a propune sugestii pentru a pune în acțiune valorile LSRS
Mental Health.

Acest sondaj a avut ca participanți membrii din Liga Studenților Români din
Străinătate din diverse filiale și a fost împărțit în 3 teme: resurse (de informație
și de ajutor), experiențe personale și rolul LSRS în a avansa discuția despre
sănătate mintală. În continuare veți putea citi analiza răspunsurilor, iar la final,
o serie de recomandări despre acțiuni ce pot fi luate la nivel general de LSRS,
dar și în fiecare filială.
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Surse de informare
"40% din respondenți declară că au avut puține surse de
informare cu privire la sănătatea mintală în România, în timp
ce 64% consideră că au acum, după plecarea din țară,
informații suficiente sau aproape suficiente despre acest
domeniu."
Majoritatea celor care au luat
parte la sondaj au declarat că
aveau cunoștințe limitate în
ceea

ce

privește

sănătatea

mintală înainte de a părăsi
România.

În

consideră

că

timp

ce

aveau

16%

foarte

puține informații despre acest
domeniu, 36% din respondenți
aveau puține cunoștințe, iar
32%

cunoștințe

medii.

În

contrast cu aceste rezultate,
cunoștințele respondenților cu
privire la sănătatea mintală au
devenit mult mai ample după
plecarea din țară. Astfel, 36%
consideră

că

au

aproape

suficient de multe informații
despre acest domeniu, iar 44%
consideră

că

au

suficiente

informații

despre

sănătatea

mintală.
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Resurse de ajutor
"Resursele folosite de participanți au devenit mai accesibile
și mai bune din punct de vedere calitativ după plecarea din
țară."
În țară, majoritatea studenților
au

aflat

despre

sănătatea

mintală în mare parte de pe
internet,

iar

prieteni

câțiva

care

de

la

studiază

psihologie, sau psihologi unde
făceau terapie/ psihologii școlii.
O minoritate declară că nu au
avut la dispoziție nici o resursă.
După

plecarea

din

țară,

respondenții au descoperit și
alte surse de informare. Deși
internetul rămâne una dintre
sursele

principale

de

informare, mulți se folosesc și
de

informațiile

oferite

de

universități sau psihologi.
Majoritatea participanților la
sondaj

dezvăluie

că

informațiile despre sănătatea
mintală primite în România au
fost

moderat

benefice,

în

spre
timp

puțin
ce

informațiile primite în afară au
fost

moderat

spre

foarte

benefice.
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"Majoritatea participanților la sondaj au declarat că plecarea
la facultate în străinătate le-a pus la dispoziție mai multe
resurse de ajutor, precum servicii de consiliere/ psihologi ai
universității, precum și cărți/ informații în acest domeniu, pe
lângă strategiile enumerate mai sus: familie, prieteni etc."
Majoritatea respondenților sau bazat pe internet sau nu au
avut

resurse

de

informare

despre sănătatea mintală în
România, în timp ce câțiva sau bazat pe discuții cu prieteni
și psihologii școlii (deși acestea
nu

au

fost

întotdeauna

benefice). În contrast cu aceste
metode,

majoritatea

participanților
declarat

la

că

sondaj

plecarea

au
la

facultate în străinătate le-a pus
la dispoziție mai multe resurse
de ajutor, precum servicii de
consiliere/

psihologi

universității

și

cărți/

ai
alte

resurse în acest domeniu.
De

asemenea,

folosite

de

resursele

participanți

au

devenit mai accesibile și mai
bune din punct de vedere
calitativ

după

plecarea

din

țară.
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Perspectiva Ta

Sănătatea Mintală & Diaspora
Analizând sondajul, putem evidenția că vârsta participanților este una între 19
și 29 de ani, procentajele relevate fiind: 19 ani 8%, 20 ani 4%, 21 ani 12%, 22 ani
20%, 23 ani 16%, 24 ani 20%, 25 ani 16%, iar 29 ani 4%.
Țările unde sunt domiciliați și învață studenții participanți la sondaj sunt:
Anglia/ UK, Belgia, Coreea de Sud, Germania, Italia, Japonia, Olanda, România
și SUA.

La întrebarea Cum ți-a afectat plecarea din țară sănătatea mintală? Răspunsul
general este unul negativ, majoritatea persoanelor ne vorbesc despre o stare
inițială de anxietate, depresie, singurătate, dar și multă presiune socială și
dificultate în procesul de integrare în societatea de destinație. De multe ori,
diferențele culturale pot reprezenta o provocare dificil de depășit. Găsim și un
procent relevant de răspunsuri pozitive, unde participanții la sondaj
evidențiază cum plecarea din țară a reprezentat un nou început, o nouă
oportunitate pentru a se îndepărta de presiunea creată de cei din jur, și un
mod de a se confruntă cu ei înșiși, devenind independenți.
Când vine vorba de factorii care au contribuit la starea mintală pozitivă /
negativă, majoritatea răspunsurilor pozitive sunt referitoare la mediu, prezența
parcurilor, a mării sau în general spații verzi. Acestea sunt o sursă de bunăstare
și relaxare, la fel ca și oportunitatea de a face sport pentru a elimina stresul. Un
alt factor pozitiv este reprezentat de oportunitățile oferite de orașele străine
unde sunt prezente multe muzee, expoziții, și se organizează festivaluri și
concerte care încurajează socializarea și divertismentul. Cu siguranță noile
prietenii și cunoștințe reprezintă un factor pozitiv, mulți mărturisesc o stare de
bine în momentul când se simt acceptați, susținuți și înțeleși de cei de lângă
ei.
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Sănătatea Mintală & Diaspora
Totodată cei din jur pot reprezenta și o sursa de negativitate din cauza competiției
academice, și a discriminărilor din cauza naționalității. Uneori chiar și profesorii pot
avea un comportament discriminatoriu. Aceștia devin o sursă de frustrări pentru
studenți prin atitudinea lor critică și lipsită de empatie, sau prin cerințele prea
exigente. Astfel, un volum foarte mare de studiu poate fi cauza unei stări de stres și
anxietate.
Aceeași dualitate se regăsește și când vine vorba de familie: depărtareareaders
de aceasta
appreciate

reprezintă o oportunitate pentru a-și găsi propria independență, daraccurate
totodată o
information
depărtare prelungită aduce la o stare de singurătate și dor de casă, la fel cum
regăsim

și în cazul depărtării de prieteni și cei dragi. Din experiențele multor respondenți,
crearea unui nou cerc de prieteni a reprezentat un proces lung și dificil. Factorii care,
la fel, contribuie la o stare mintală negativă sunt și învățarea unei limbi străine în mod
forțat, diferențele culturale foarte mari, dar și dificultățile financiare.readers
Dreptul la
appreciate

educație nu este întotdeauna susținut de burse corespunzătoare accurate
cheltuielilor
information
studenților. Foarte des aceștia sunt nevoiți să găsească un job part-time,
ceea ce
reprezintă des încă o sursă de stres și anxietate, deoarece studenților le este teamă ca
performanța lor academică poate suferi din lipsă de timp.
La întrebarea Te-ai simțit înțeles de cei din jur în legătură cu problemele cu care te-ai
confruntat / te confrunți? majoritatea răspunsurilor sunt afirmative. Atunci când
studenții aleg să se deschidă în fața celor din jur în legătură cu propria stare mintală,
se simt înțeleși atâta timp cât cei din jur împărtășesc același background migrator.
Când vine vorba de autohtoni sau prieteni din România, discuțiile despre sănătatea
mintală rămân tabu. Mulți aleg să nu vorbească despre propria stare mintală tocmai
din cauza unor experiențe anterioare, unde s-au simțit judecați de cei din jur. Impresia
generală este că în România sănătatea mintală încă este trivializată, nefiind luată în
serios. Pandemia a reprezentat încă un factor care a agravat starea de spirit
studenților, în general. Totuși, fiind o experiență globală, mulți au și găsit persoane
care treceau prin aceleași stări negative. Acest lucru a permis implementarea unui

Catch your reader's eye by highlighting
one of your main points in this space.

dialog constructiv și a creat un spațiu în care studenții au putut să se confrunte cu
ceilalți.
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Rolul LSRS
Cum avansăm discuția despre sănătatea
mintală în comunitatea noastră și mai departe?
Recomandările participanților se pot încadra în 3 categorii principale: activism
online, activități generale și comunitate.

1 -> ACTIVISM ONLINE
2 -> EVENIMENTE / ACTIVITĂȚI
3 -> COMUNITATE
La nivel de acțiuni online, există o cerere atât pentru publicația de informații
specializate din domeniu, cât și pentru resursele disponibile pentru studenți
români din țară sau din străinătate. De asemenea, participanții și-au exprimat
dorința de a crea un spațiu pentru cei dornici să împărtășească din experiența
lor în ceea ce privește sănătatea mintală. Pentru a îndeplini aceste cereri,
proiectul LSRS Mental Health va avea în plan crearea periodică a unor
campanii de informare online dedicate acestui subiect. De la postări
informative pe social media și preluarea contului LSRS în mod periodic de
către studenți ce vor povesti despre experiențele lor, până la articole postate
pe site-ul LSRS cu informații specializate. Cerințele de a aduce discuția legată
de sănătatea mintală mai aproape de comunitate în online va fi desfășurată de
către echipa LSRS Mental Health. Nu în cele din urmă, considerăm cu adevărat
important includerea unor informații esențiale despre resursele de sănătate
mintală în ghidul studentului pentru fiecare filială.
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Cum avansăm discuția despre sănătatea
mintală în comunitatea noastră și mai departe?
Un alt factor important scos în evidență de participanții sondajului a fost
elementul de comunitate. Aceștia au venit cu propunerea de a delega un
număr de membri LSRS ce ar avea rolul de Mental Health Officers. Cei
responsabili ar putea îndruma studenții care au nevoie de ajutor spre surse și
persoane de specialitate. De asemenea, această idee poate lua o formă de
termen lung, fie la nivel general, fie în filiale, astfel încât fiecare student să aibă
un “peer mentor”. Referitor la activitatea filialelor, participanții au sugerat și un
spațiu deschis prin care ar fi posibil să discute cu alți studenți români din
aceeași țară pentru a încuraja schimbul de idei și sentimentul de apartenență,
astfel combatând posibilul sentiment de singurătate. LSRS Mental Health
încurajează, astfel, pe baza acestor date, ca filialele să ia în considerare
sugestiile menționate precedent și să vină cu idei pentru a le implementa
intern alături de colegii filialei.

Poate unul dintre cele mai importante aspecte ale sondajului, elementul de
activități / evenimente a fost de asemenea adus în discuție de către participanți.
În primul rând, aceștia și-au exprimat dorința atât pentru colaborarea LSRS cu
consilieri psihologi experți, cât și posibilitatea consilierii online pentru studenții
care necesită astfel de servicii. LSRS Mental Health consideră această sugestie ca
fiind un pas esențial înspre îmbunătățirea resurselor pe care membrii le au la
dispoziție acum. Astfel, studenții din LSRS pot beneficia și de o dezvoltare
personală pe parcursul apartenenței la LSRS. O altă cerere venită din partea
participanților este aceea de a organiza evenimente pentru a crește nivelul de
conștiință pe acest subiect intern (în filiale & general), dar și cu persoane din afara
echipei. Pentru aceasta, LSRS Mental Health va demara organizarea unor
evenimente din toamnă cu scopul de a crea un spațiu educațional și deschis
legat de sănătatea mintală. Nu în ultimul rând, răspunsurile sondajului au
demonstrat și nevoia unor cercetări pe plan social. Printre obiective se numără
sensibilizarea instituțiilor prin oferirea de date concrete, și astfel, pe termen lung,
obținerea unui serviciu pentru studenții români și din străinătate.
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Colaborare & Contact
Răspunsurile sondajului au demonstrat nevoia studenților români
din țară și din străinătate de a avea un spațiu disponibil pentru
schimb de idei pe sănătatea mintală, resurse necesare disponibile
și o deschidere mai mare către acest subiect. LSRS Mental Health
mulțumește echipei sale pentru realizarea sondajului și raportului
acesta, participanților pentru răspunsurile lor, cât și membrilor din
LSRS care au început deja să implementeze aceste idei în
activitățile lor. Sperăm ca această analiză și recomandările noastre
să fie benefice pentru a lucra împreună spre un viitor mai inclusiv,
tolerant și încurajator pentru discuții vulnerabile.

Raport realizat de
Diana Jalea, Fabiola Girneata, Andreea Coscai

Pentru întrebări / clarificări, sau dacă vă
doriți să lucrați alături de noi în această
misiune, vă așteptăm să ne scrieți pe adresa
de mail: mental.health@lsrs.ro.
cu mulțumiri speciale către
Roxana Ungurenuș, Radu Condor, Adina Apetrei
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