University of Sheffield, UK
e-mail: china.mills@sheffield.ac.uk
 Dyrektor naukowa studiów magisterskich z zakresu psychologii i edukacji
 Redaktorka serii „Therapeutic Cultures” wydawnictwa Routledge
 Kierowniczka dwóch projektów badawczych finansowanych przez British Academy (prowadzonych razem z Dr Evą Hilberg i Dr Elise Klein): „Psytechnologies as global assemblage: histories and social lives of quantification and digitalization in three former countries of the British Empire”,
„Changing behaviour through technology: therapeutic culture and the digital revolution”
 Członkini the Sheffield Centre for Critical Psychology and Education oraz the Sheffield Institute for International Development
 Aktywistka Hearing Voices Movement
 Autorka książki „Decolonizing Global Mental Health: the Psychiatrization of the Majority World” (Routledge)

Wizyta Chiny Mills w Polsce jest organizowana w ramach grantu Anny Witeska-Młynarczyk Dziecko z ADHD. Etnografia zaburzenia z wykorzystaniem
perspektywy childhood studies finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie FUGA (2015/16/S/HS3/00150). Pobyt badaczki w Polsce
objęty został patronatem fundacji Otwarte Spotkania Filozoficzno-Psychiatryczna (OSF-P).

Poniedziałek 4 czerwca, godz. 18:oo, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Plac Marie Curie-Skłodowskiej 4, Lublin, sala obrad Rady Wydziału FiS UMCS
Built for expansion: the psychosocial life of diagnostic algorithms in the quantification and digitalization of mental health
Wykład w języku angielskim
Wtorek 5 czerwca, godz. 11:oo, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12, Lublin
Dead people don’t claim: the psychopolitics of UK welfare reform suicides
Wykład tłumaczony na język polski
Środa 6 czerwca, godz. 8:oo-13:oo, Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, Warszawa
Wizyta, 11:00-12:30 – Warszawski Dom pod Fontanną otwarty dla wszystkich zainteresowanych
Czwartek 7 czerwca, godz. 11:oo-14:oo, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 104
Dzieci, młodzież i zdrowie psychiczne: obszary badawcze, metodologia, etyka (wprowadzenie)
Warsztaty prowadzone w języku angielskim (rozumienie tekstu i mowy). Prowadzące China Mills i Anna Witeska-Młynarczyk
Otwarte dla wszystkich zainteresowanych
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy do 31 maja 2018 na adres: anna.witeska@gmail.com
Piątek 8 czerwca, godz. 9:45, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 104
Built for expansion: the psychosocial life of diagnostic algorithms in the quantification and digitalization of mental health
Wykład w języku angielskim
Piątek 8 czerwca, godz. 15:oo-17:oo, Mokotowski Ośrodek Terapii w Środowisku IPiN, ul. Grottgera 25 a, Warszawa
Ubóstwo a zdrowie psychiczne
Spotkanie otwarte, tłumaczone na język polski

Partnerzy

Interdyscyplinarny Zespól Badań nad Dzieciństwem, Uniwersytet Warszawski
Badamy dzieciństwo w różnych kontekstach. Interesuje nas punkt widzenia samych zainteresowanych – prowadzimy badania „z”, a nie „nad”
dziećmi. Chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak to jest być dzieckiem we współczesnym społeczeństwie. Wierzymy w sens interdyscyplinarnych
badań nad dzieciństwem (childhood studies). Najbliższe są nam metody antropologii kulturowej i socjologii, ale sięgamy do osiągnięć i narzędzi
innych dyscyplin, takich jak psychologia, prawo czy literaturoznawstwo. Chcemy badać obszary zwykle pomijane lub marginalizowane w
badaniach.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Jesteśmy jednym z czołowych ośrodków antropologicznych w Polsce. Od początków istnienia – a nasza historia sięga 1934 roku – tworzymy
społeczność poszukującą sposobów poznania świata społeczno-kulturowego i dyskutującą o granicach tego poznania.

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne
Działamy na rzecz nakierowania usług na pacjenta oraz zapewnienie świadczeń gwarantujących poszanowanie człowieczeństwa każdej osoby
cierpiącej psychicznie poprzez wzmocnienie psychiatrii środowiskowej oraz destygmatyzację i psychoedukację prowadzące do zwiększania
społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Lublin
Oprócz dydaktyki, prowadzimy badania naukowe, a także organizujemy krajowe i międzynarodowe konferencje i seminaria. Pracownicy Instytutu
Pedagogiki prowadzą badania w dwóch głównych obszarach: problemy polskiego szkolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską oraz
współczesny polski system edukacji. W Instytucie Psychologii prowadzone są badania dotyczące wpływu czynników psychologicznych,
społecznych i biologicznych na działalność człowieka.

Instytut Filozofii UMCS, Lublin, Faculty Team of Expert Knowledge and Decision-Making Processes
Badania realizowane w naszym instytucie koncentrują się wokół: zagadnienia racjonalności w filozofii i nauce, wartości etycznych we współczesnej
filozofii, tradycji metafizycznej w filozofii nowożytnej i współczesnej, koncepcji umysłu w filozofii Wschodu, relacji mistyka i filozofia, filozofii społecznej
i filozofii wychowania, filozofii i antropologii kultury, komunikacji i polityki, problemów psychofizycznych, zagadnienia estetyki i sztuki wobec dylematów
kultury współczesnej oraz języka, logiki, informacji, filozofii nauki, kognitywistyki i sztucznej inteligencji.

Warszawski Dom pod Fontanną
Jesteśmy osobami, które zdecydowały się wspólnie prowadzić Dom-Klub, należymy do międzynarodowej sieci podobnych domów (zob. ICCD). Są wśród
nas członkowie Domu, którzy doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego, a także pracownicy i wolontariusze. Naszym celem jest takie wzmacnianie
własnej podmiotowości i autonomii, by móc podejmować jak najlepsze dla nas decyzje, włączać się w rozmaite przedsięwzięcia, pełnić różnorodne role
społeczne i zawodowe.

Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział Warszawski, Instytut Neurologii i Psychiatrii

