
PSICHINĖ SVEIKATA 
MIGRACIJOS 
KONTEKSTE
ŠVEDIJOS ORGANIZACIJŲ PAVYZDŽIAI

Nuotolinė konferencija 

Konferencijos tikslas – pristatyti Švedijos gerąją patirtį, taikomą pabėgėlių 
integravimui psichinės sveikatos srityje ir pasidalinti patarimais, kaip šią 
patirtį įgyvendinti praktikoje.

Programa:

10:00 – 10:05 
Konferencijos pradžia  

10:05 – 10:50 
„Pabėgėlių patirtis“ - Skausmo pripažinimas ir saugesnės ateities kūrimas per 
žinias ir įgalinimą. Sabina Gušić 

10:50 – 11:30 
Psichinė vaikų ir šeimų sveikata. Imad Elabdala 

11:30 – 11:40 
Arbatos pertrauka  

11:40 – 12:25 
Kaip mes dirbame su traumuotais pabėgėliais.
Švedijos Raudonasis Kryžius (Peter Bjerhem ir Petra Carlsson Thyrvin) 

12:25 – 12:30 
Konferencijos pabaiga  

2021 m. lapkričio 18d. 
10:00 - 12:30 



Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą „Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose“.

Sabina Gušić yra licencijuota psichologė, klinikinės psichologijos 
mokslų daktarė. Ji daugiausiai dirba su dėl karo ir kankinimų itin sti-
priai traumuotais vaikais ir šeimomis.  Savo tyrimuose Sabina 
nagrinėja traumuotų paauglių potrauminį stresą ir disociacinę
patirtį. Be klinikinio ir akademinio darbo, Sabina taip pat dažnai 
dėstytojauja ir vadovauja traumų, pabėgėlių patirties ir reabilitaci-
jos srityse. Sabina gimė Banja Lukoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, į 
Švediją pati atvyko kaip pabėgėlė. Psichologe dirba nuo 2007 m. ir 
yra įsikūrusi Malmėje, tačiau šiuo metu gyvena burlaivyje Kanarų 
salose.

Imad Elabdala – “Hero To Be” įkūrėjas, gimė Sirijoje ir 2013 metais 
atvyko į Švediją kaip pabėgėlis. Turėdamas oficialų inžinieriaus išsi-
lavinimą ir verslininko patirtį, Imadas tęsė savo kelionę Švedijoje. 
Tačiau karo traumos išliko ir paskatino Imadą pasinerti į psichologi-
ją. Išsigydęs PTSD, jis atkreipė dėmesį į daugybę pabėgėlių vaikų 
susiduriančių su sunkumais. Tai buvo Imado darbo, skirto padėti 
jauniems žmonėms pabėgėliams susidoroti su socialiniais iššūkiais ir 
emociniais išgyvenimais, pradžia.

Peter Bjerhem yra socialinis darbuotojas, turintis psichikos sveika-
tos ir psichosocialinio darbo Sirijoje, Libane ir pabėgėlių Švedijoje, 
patirties. 

Petra Carlsson Thyrvin yra psichologė, dirbanti su terapija, orien-
tuota į traumas pabėgėliams, kurie patyrė karo sunkumus.


