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Dorośli oczekują, że będziemy mieć plan na życie. A
przecież nie musimy go mieć

wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,173910,28494815,warto-sie-zwierzyc.html

Ola Chodarcewicz, Natalia Marczak, Kasia Cielecka, Julia Węcławiak, Jan Sveen, Mateusz

Burakowski, przyjaciele z trzeciej klasy stołecznego Liceum im. Stefana Banacha w

Warszawie, wzięli udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii i stworzyli projekt „SOULve the

problems". O szczegółach przedsięwzięcia rozmawiam z Olą i Natalią.

Czym jest projekt „SOULve the problems", którego jesteście współautorkami?

Natalia: Biorąc udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, stworzyliśmy projekt o tematyce

zdrowia psychicznego. Zauważyliśmy, że w najbliższym otoczeniu brakuje przestrzeni,

gdzie można się edukować w łatwy i efektywny sposób. Chcieliśmy stworzyć coś, czego
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bardzo nam brakowało – przestrzeń edukacyjną, w której będzie można znaleźć wiedzę

dotyczącą zdrowia psychicznego. Zaplanowaliśmy działania, stworzyliśmy konta w social

mediach @soulvetheproblems.

Działamy głównie na Instagramie, czyli platformie, która jest bliska nastolatkom. W

prosty, przystępny sposób za pomocą grafik przekazujemy naszym odbiorcom rzetelne,

konsultowane na bieżąco z psychologiem treści. Pokazujemy też, czym jest stres, jak sobie

z nim radzić.

Dlaczego wybraliście temat zdrowia psychicznego?

Ola: Przyjaźnimy się i nauczyliśmy się rozmawiać o tym, co nas boli. Nie stresujemy się

sobą, mamy do siebie zaufanie. Dla naszej grupy temat zdrowia psychicznego nie stanowi

tabu. Widzimy jednak, że problemy natury psychicznej są częste wśród nastolatków, które

nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia.

O czym rozmawiacie w swojej grupie?

Natalia: Na bieżąco rozmawiamy o swoich problemach. Jak coś mnie boli, to wiem, że

mogę się tym podzielić z przyjaciółmi, a oni udzielą mi wsparcia. Zbudowaliśmy silną

relację, nie wstydzimy się rozmawiać nawet na trudne tematy.

Ola: Sporo czasu i wysiłku włożyliśmy w budowanie naszej grupy. Zaczęliśmy rozmawiać,

kiedy powstała między nami więź. Warto zwierzyć się komuś, nie zostawać samemu z

negatywnymi myślami. Rozmowa pozwala poukładać myśli.

Czy po dwóch latach epidemii, przymusowych lockdownów zauważyliście, że w
waszym otoczeniu młodzi ludzie mają więcej problemów?

Natalia: Wydaje mi się, że problemy natury psychicznej były od zawsze, ale podczas

lockdownu odczuliśmy je w większym natężeniu, bo byliśmy sami ze sobą i swoimi

myślami. Na dobrą sprawę nie mieliśmy czym się zająć. Ciągle siedzieliśmy w domu, a

brak kontaktu z rówieśnikami nie wpłynął na nas dobrze.

Ola: Chcieliśmy poprzez ten projekt pokazać, że temat problemów psychicznych dotyczy w

pewien sposób każdego. Uważam, że pierwszym krokiem, żeby coś zmienić, jest zdanie

sobie sprawy, że problem istnieje i jest bardziej powszechny, niż może się wydawać. Kiedy

będziemy o czymś głośno mówić, to świadomość społeczeństwa na ten temat będzie

większa.

Jaki jest odzew waszej akcji?

Ola: Jest sporo pozytywnego feedbacku. Młodzi ludzie piszą do nas, że w przystępny

sposób dowiadują się o ważnych dla nich sprawach. Doceniają naszą inicjatywę i to, że nie

boimy się dotknąć ważnego tematu. Mieliśmy akcję, która polegała na rozdaniu

voucherów na pierwszą konsultację psychologiczną. Wykupiliśmy 18 voucherów w

poradni w Warszawie. Początkowo miało ich być jedynie sześć, ale odzew był tak duży, że

kupiliśmy trzy razy więcej. Zatem potrzeba i problem są ogromne.
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Co dla młodych ludzi jest przyczyną stresu?

Natalia: Najczęściej szkoła.

Ola: Ogólna presja, która nas dotyka. Powrót do szkoły po lockdownach był trudny,

nauczyliśmy się funkcjonować poza szkołą, w innej rzeczywistości, więc samo wejście w

ten rytm było trudne. W szkole trudno też znaleźć wsparcie. My mamy wspaniałą

wychowawczynię, panią Agnieszkę Baloge. Wiemy, że w szkołach psychologów często nie

ma, pedagodzy są przeładowani pracą.

Szkoła generuje długotrwały stres, a on nie wpływa dobrze na zdrowie psychiczne.

Nakładana jest na nas też presja, że mamy zdać maturę i zaplanować całą ścieżkę życiową.

Dorośli oczekują, że będziemy mieć plan na życie. A przecież nie musimy go mieć.

Projekt się skończył, ale wasze działanie trwa.

Ola: Zgadza się. Skoro podjęliśmy tak ważny temat, to chcemy kontynuować nasze

działania. Może nie będziemy już tak często publikować postów ze względu na brak czasu,

ale na pewno nadal będziemy aktywni. Wiemy, że to ważna i potrzebna praca.
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