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Quem somos nós?



A nossa campanha: Minha Mente, Nossa Humanidade

Quem somos nós?



Objetivos da campanha

1) Reduzir o estigma associado a saúde mental

2) Integrar as vozes dos jovens no debate público

3) Educar os jovens e inspirá-los a agir para promover o 
bem-estar em nossas comunidades



https://www.youtube.com/watch?v=Th9nW11XPx
E



Objetivos da campanha

COMO? 

1) Campanhas de mídia social (@mymindourhumanity)
2) Guias de “como fazer” (por ex., ‘como criar um grupo de apoio na sua escola’)
3) Parcerias com organizações (por ex., Mental Health Innovation Network para 
criar um documento de políticas) 
4) Representação jovem em eventos de saúde mental a nível mundial 
5) Eventos a nível local para empoderar jovens para fazer a diferença em suas 
comunidades



Campanha #theworldneeds (#omundoprecisa)



#theworldneeds #omundoprecisa 



#theworldneeds #omundoprecisa 



Guias de ‘como criar’ 

• Grupos consultivos de pesquisa
• Grupos de suporte de pares
• Grupos de apoio estudantil



Nossas mensagens

A saúde mental deve receber 
tanta importância quanto a 
saúde física

É invisível, NÃO irrelevante!



Nossas mensagens

Jovens, principalmente aqueles 
com experiências pessoais de 
problemas de saúde mental, 
devem ser incluídos nos debates 
sociais sobre pesquisa, política e 
serviços de intervenção



Nossas mensagens

Intervenções devem 
acontecer na 
comunidade e nos 
ambientes que os jovens 
habitam no dia-a-dia



Nossas mensagens

Devemos nos focar não 
apenas no cuidado e 
reabilitação, mas 
também na promoção e 
prevenção



https://www.youtube.com/watch?v=y4qgMzsGyfg



Promoção e prevenção

A promoção é sobre melhorar a saúde e 
o bem-estar, enquanto a prevenção se 
preocupa em evitar doenças. 

Não devemos esperar até que o sofrimento ou a 
incapacidade prevaleça, devemos ter uma abordagem mais 
preventiva e holística. Esforços iniciais são essenciais. 



A importancia de um grupo de apoio



mymindourhumanity (FB and IG)
info@begoodeie.com
www.globalmentalhealthcommission.org/youth-campaign

Agradecimentos

Acompanhe nosso trabalho, entre em contacto!


