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Складові частини проекту
1. Створення пілотної програми стійкості громад за
допомогою органів місцевого самоврядування задля
створення інфраструктури громади та мережі для
підготовки, подолання та реагування на надзвичайні
ситуації на місцевому та обласному рівнях.
2. Створення пілотної програми, спрямованої на
низькоінтенсивне, спрощене психологічне консультування
або терапію з метою вирішення проблем, придатної для
масштабування за допомогою органів місцевого
самоврядування, освітніх закладів та громадських
організацій, що працюють в цій сфері.
3. запуск інформаціїно-роз’яснювальної кампанії для
інформування громад, постраждалих від конфлікту, ВПО,
ветеранів АТО та членів їхніх сімей щодо ПТСР та про
можливість забезпечення більшості потреб за допомогою
простого плану лікування. Цей компонент було включено
до обох вищенаведених складових.
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Заходи з координації психосоціальної підтримки
1.
Перша
координаційна
нарада
щодо
психосоціальної підтримки населенню, яке
постраждало внаслідок конфлікту в Україні, з
метою представлення попередніх звітів та
подальших кроків відбулася 20 листопада 2018
року, в ній взяли участь понад 50 учасників з
центральних
органів
виконавчої
влади,
міжнародних структур та міжнародних/місцевих
громадських організацій

2.
На другій Координаційній нараді 28
березня 2018 року було представлено поступ у
впровадженні проекту та заходів міжнародними
партнерами, міжнародними/місцевими
громадськими організаціями

Завдяки нарадам було посилено координацію дій між
Урядом України / міжнародними партнерами та
міжнародними/місцевими громадськими організаціями
завдяки безпосередньому спілкуванню представників
Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти,
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, а також
міжнародних
організацій,
управлінь
ООН,
міжнародних/місцевих
громадських
організацій,
що
працюють в Україні в сфері психосоціальної підтримки.
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КАРТА МІСЦЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
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Компонент 1 – Програма стійкості громад
реалізується Ізраїльською коаліцією з питань
травми (ІТК)
в м. Маріуполь, Донецька область, та в м.
Сєвєродонецьку, Луганська область
Надання консультаційних послуг для підтримки підготовки, запуску
та функціонування програми стійкості громад, що передбачає
створення інфраструктури громади та мережі для підготовки,
подолання та реагування на надзвичайні ситуації на місцевому
рівні.
Програма призначена для підвищення кваліфікації місцевих
професійних кадрів в сфері психосоціальної підтримки шляхом
навчання тренерів та створення каскадної моделі надання
психосоціальної допомоги, побудови навичок подолання труднощів
та стійкості.
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Компонент 1 – Програма стійкості громад
Реалізація концепції
Центру стійкості

Навчання для
Навчання для сегменту
працівників гарячої
лікувального процесу
лінії

Тренінги в Сєвєродонецьку та
Маріуполі були зосереджені
на:

Заплановано:
Тренінги в Сєвєродонецьку та
Маріуполі були зосереджені
❖ Організації та агенції,
на:

❖

Концепції Центрів стійкості та її
впровадженні в обох областях
❖ Підтримці
у
налагодженні
механізмів координації, в т.ч.:
❑ Засідання робочих груп у
форматі «круглих столів»;
❑ Створення
мережі
спеціалістів-практиків
❖ Навчальній поїздці до Ізраїлю: 14-18
квітня

Заплановано:
➢

Навчання та обговорення з
керівництвом Центрів підтримки
сім’ї (червень 2019 р.)

що надають первісну
Симптоми
втрати
співчуття
та
емоційну допомогу по
вигоряння серед осіб, що надають
телефону
психосоціальну допомогу, та засоби
❖ Мета – розвиток
самодопомоги
навичок знаходження
❖ Лікування горя
спільної мови,
❖ Набір, короткострокове втручання,
розуміння принципів
сімейна та групова терапія та
направлення до
невербальні
засоби
й
техніки
відповідних
втручання
спеціалістів та інших
❖ Нагляд за допомогою Skype (аналіз
необхідних навичок,
випадків)
що призводять до
Заплановано:
створення професійної
➢ Додаткові тренінги в обох областях
мережі гарячих ліній в
(квітень та червень)
області
➢ Додатковий нагляд (квітень – червень)
❖
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Компонент 2 – Програма психологічної підтримки низької
інтенсивності
реалізується міжнародною організацією «Лікарі світу» - Médecins du
Monde (MdM)
у містах Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ Донецької області
та Сєвєродонецьку, Рубіжне та Лисичанськ Луганської області
Створення підґрунтя для низькоінтенсивної
спрощеної програми психологічного
консультування або терапії з метою вирішення
проблем, придатної для масштабування,
спрямованої на вирішення проблем та
узгодженої з цілями Державної цільової
програми підтримки психічного здоров’я
Психологічне консультування
грунтуватиметься на програмі
ВООЗ Problem Management Plus
(PM+).
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Компонент 2 – Програма психологічної підтримки низької
інтенсивності
Основні віхи реалізації проекту:
грудень 2018 р. – травень 2019 р.
❖ Залучення місцевих органів влади на обласному рівні та
громадських організацій в Луганській та Донецькій областях
❖ Найм спеціалістів та підбір стажерів в обох областях
❖ Посібники з PM+ та робочі журнали для роботи з клієнтами
українською та російською мовами

Заплановано:
➢

❖ 3 цикли тренінгів для консультантів (5 повних днів – 2-тижнева ➢
перерва для самостійного навчання – ще 2 дні для рольових
ігор) в Луганській та Донецькій областях для представників:
органів соцзахисту (центрів зайнятості, обласних центрів
➢
соціальних служб); шкіл (психологів, соціальних педагогів);
громадських організацій.
➢
❖ Навчання моніторингу та оцінки

❖ Відбір 6 мастер консультантів в Луганській області та
проведення тренінгу з навчання нагляду

Групи консультантів, що пройшли
навчання, почали роботу з клієнтами
Тренінг з навчання нагляду для відібраних
мастер консультантів у Донецькій області
Підтримка у здійсненні нагляду
Тренінги щодо поінформованості та
комунікації для Центрів адміністративних
послуг (ЦНАПів)

❖ Відбір 7 мастер консультантів в Донецькій області
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За підтримки Цільового фонду багатьох партнерів
для розбудови миру та відновлення в Україні
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