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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Ο ρόλος του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης τόσο 
στη θεραπεία όσο και στη διαδικασία κοινωνικοποίησης / 
αποκατάστασης των ατόμων με κινητικά προβλήματα ή νοη-
τική στέρηση έχει ήδη μελετηθεί και καθοριστεί στα πλαίσια 
της στρατηγικής της Ε.Ε. «Αθλητισμός για Όλους».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή τεκ-
μηριωμένων στοιχείων και στην ανάπτυξη ισχυρών θεσμι-
κών διαδικασιών που αφορούν συγκεκριμένα στην θετική 
επίδραση του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης στην 
πρόληψη της ψυχικής νόσου καθώς επίσης και στη θερα-
πεία και αποκατάσταση των ατόμων που λαμβάνουν  υπη-
ρεσίες για την Ψυχική Υγεία σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Εξαιτίας τριών σημαντικών λόγων οι διαδικασίες αυτές βρί-
σκονται στην παρούσα φάση σε μηδενικό ή εξαιρετικά χα-
μηλό επίπεδο: 

 Η έλλειψη εκτεταμένης τεκμηρίωσης σχετικά με τη σημα-
σία και την επίδραση της άθλησης και της φυσικής άσκη-
σης στην πρόληψη του ψυχικού νοσήματος καθώς επίσης 
και στη θεραπεία και αποκατάσταση των ληπτών υπηρεσι-
ών Ψυχικής Υγείας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

 Η έλλειψη γνώσεων των επαγγελματιών οι οποίοι απασχο-
λούνται στον τομέα της Υγείας σχετικά με την ενσωμάτωση 
των αθλημάτων και της σωματικής άσκησης στις τρέχου-
σες θεραπευτικές προσεγγίσεις 

 Η απόλυτη απουσία συγκεκριμένων δια-τμηματικών πολιτι-
κών ως προς την ενθάρρυνση ενσωμάτωσης της άθλησης 
και της φυσικής άσκησης στην διαδικασία αποκατάστασης 
των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής Υγείας.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ MENS 
είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου με σκοπό τον συσχε-
τισμό της ψυχικής υγείας και της άθλησης προκειμένου να προα-
χθεί ένα κίνημα δραστηριου τρόπου ζωής (Active Living)  για την 
ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας. 

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικούς στόχους του Έργου αποτελούν:

 Η ανάπτυξη μιας συνολικής προσέγγισης του ρόλου των αθλημά-
των και της σωματικής άσκησης στην πρόληψη και θεραπεία των 
Ψυχικών Νοσημάτων (12 policy papers).

 Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Άθλησης και Σωματικής 
Άσκησης για την προάσπιση της Ψυχικής Υγείας. 

 Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα μιας 
συγκεκριμένης προσέγγισης όσον αφορά τη διασύνδεση της 
άθλησης με την Ψυχική Υγεία στα πλαίσια μιας ευρείας Εκστρα-
τείας Ευαισθητοποίησης.


