DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing
O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no quadro das atividades do Serviço de Psiquiatria
Geral e Transcultural e no âmbito das relações deste com a Rede SMES-EUROPA, assumiu a
coordenação do Projeto Europeu DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing, em parceria
com mais sete organizações europeias sediadas em sete países diferentes.
O projeto DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing consiste na criação de uma parceria
estratégica para a melhoria da formação dos profissionais que trabalham com os sem-abrigo e
refugiados, com doença mental severa. Pretende-se identificar formas de melhorar as
competências destes profissionais para ouvir e entender as necessidades e a voz dos mais
desfavorecidos, permitindo-lhes encontrar respostas mais adequadas que promovam o seu
bem-estar físico e psíquico, bem como a sua dignidade e o acesso aos seus direitos.
Este projeto visa ainda promover melhorias em termos de qualidade, inovação e excelência na
formação dos profissionais nos campos da saúde mental e social, em particular para aqueles
que trabalham com os sem-abrigo e os refugiados com doença mental.
A concretização destes objetivos, passa por:





Construir uma rede internacional de profissionais que trabalham com os sem-abrigo
em diferentes tipos de organizações e países;
Promover workshops com base na apresentação e discussão de estudos de casos, a
fim de identificar e aprender soluções novas e inovadoras;
Produzir um programa de formação e um Manual de Boas Práticas que podem ser
compartilhados com outros profissionais em cada país;
Realizar uma Conferência Final.

Este projeto é financiado pelo ERASMUS+ no âmbito da Ação-Chave 2 - Parcerias Estratégicas
para o Ensino e Formação Profissional e terá uma duração de 31 meses, tendo iniciado a 14 de
novembro de 2016.

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, within the framework of its relations with the
European SMES-Europe Network, coordinates the European project DIGNITY & WELL-BEING:
Exchange for changing, in a partnership with seven other European organisations based in
seven different countries.

This project aims at creating a strategic partnership for vocational education and training of
professionals working with homeless and refugees with a special focus on the most deprived
and severely mentally ill. It will try to identify pathways that improve professionals’ abilities to
listen and understand their voice and needs, and also to design and propose more adequate
answers that increase their physical and psychical wellbeing as well as their dignity and access
to their rights.
These objectives will be achieved by:






Building an international network of professionals working with homeless people in
different types of organizations and countries;
Promoting workshops based on the presentation and discussion of case studies, as
well as visits to services and organisations working with homeless in order to identify
and learn new and innovative solutions;
Producing a training program and a good practices manual that can be shared with
other professionals in each country;
Holding a Final conference.

This project is funded by ERASMUS + in the context of key action 2-strategic Partnerships for
vocational education and training and will have a duration of 31 months, starting on 14
November 2016.
The partnership is formed by Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (Portugal) are: Santé
Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa (Belgium), Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis
Ygeias (Greece), Projekt UDENFOR (Denmark), Istituto Andrea Devoto (Italy), Caritas
Archidiecezji Warszawskiej (Poland), Parc Sanitari Sant Joan de Deu (Spain) and Midlands
Simon Community (Ireland).

