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Θέμα: Επιστολή με θέμα τη συμμετοχή σας στην Έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Έργου “Mental European Network of Sport events” (M.E.N.S.)
Αξιότιμε Κύριε / Αξιότιμη Κυρία,
Επικοινωνούμε μαζί σας ως εταίροι στο Ευρωπαϊκό έργο “Mental European Network of
Sport events” – M.E.N.S., το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Sport. Το έργο αποσκοπεί στην
ανάπτυξη ισχυρών θεσμικών διαδικασιών για την ειδική συνεισφορά του αθλητισμού
και της φυσικής άσκησης στην πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των
ψυχικών ασθενειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κεντρικός στόχος του είναι η ίδρυση ενός
ευρωπαϊκού δικτύου που αποβλέπει στη σύνδεση των δύο πεδίων: της ψυχικής υγείας,
και του αθλητισμού - φυσικής άσκησης. Υλοποιείται με τη σύμπραξη 17 οργανισμών
από 12 χώρες μέλη της ΕΕ, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ψυχικής υγείας
ή/και του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι είναι:
 K.S.D.E.O. “EDRA” (Coordinator), Greece
 University of Kent, UK
 First Fortnight Ltd. , Ireland
 SSOJ Rijeka, Croatia
 Asociacijas Olimpikas, Lithuania
 Association Nova Aurora, Portugal
 CESIE, Italy
Merseyside Expanding Horizons, UK
 EUFAMI Network, Belgium

 University of Athens, Greece
 COOS Marche, Italy
 OZARA Zavod Maribor, Slovenia
 Fundacion Intras, Spain
 Fokus Praha, Prague
 Villa Montesca, Italy
 Municipality of Galatsi, Greece
 Sporium Spor Kulubu, Turkey

Ένα από τα βασικά παραδοτέα του έργου είναι η συλλογή δεδομένων από
οργανισμούς και άτομα για την τρέχουσα κατάσταση επί του θέματος, με τη χρήση
ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων.
Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται:

Στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης http://spsorg.questionpro.com
Σε οργανισμούς ψυχικής υγείας – χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
http://mhu.questionpro.com
Σε οργανισμούς ψυχικής υγείας – επαγγελματίες ψυχικής υγείας http://mho.questionpro.com
Στο γενικό πληθυσμό http://genpub.questionpro.com
Από αυτά θα συγκεντρωθούν εξαιρετικά πολύτιμες πληροφορίες για το ρόλο των
αθλητικών - φυσικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας. Σκοπεύουμε να
τις χρησιμοποιήσουμε για να συντελέσουμε στη διαμόρφωση μιας ευρείας εκστρατείας
ενημέρωσης στην ΕΕ. Κάθε συμμετέχων θα συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση
ισχυρών πολιτικών που θα μπορούσαν να ωφελήσουν ιδιαίτερα τόσο τον τομέα της
ψυχικής υγείας, όσο και αυτόν του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης.
Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο(-α) που
απευθύνονται στον τομέα και την ειδικότητά σας. Παρακαλούμε, επίσης, να τα
προωθήσετε σε οποιονδήποτε πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει. Η
συνδρομή σας στη μετάδοση του καλέσματός μας είναι πολύτιμη. Πρόκειται για
ερωτηματολόγια, διαθέσιμα σε αρκετές γλώσσες, που απαιτούν περίπου 10’ για τη
συμπλήρωσή τους. Οι απαντήσεις θα συλλεχθούν αυτόματα από εμάς ηλεκτρονικά. Για
λόγους δεοντολογίας το όνομα των συμμετεχόντων δεν καταγράφεται ,
εξασφαλίζοντας την ανωνυμία. Όσο μεγαλύτερη η έκταση και το δείγμα της έρευνας,
τόσο πιο ακριβή και αντιπροσωπευτικά θα είναι τα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό,
θα θέλαμε δεδομένα από κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή επιθυμείτε να εμπλακείτε περισσότερο, είμαστε στη
διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Νίκος Ανδρεόπουλος,
Project Manager

