
 

              
 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

Для негайного розповсюдження 

 

 

ЗА СПРИЯННЯ КАНАДСЬКОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВИХ 

ІНІЦІАТИВ ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ «ДІТИ І ВІЙНА» ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ У 

МАРІУПОЛІ  

 

 

Київ, 27 лютого 2018 року – в м. Маріуполі Донецької області проведено триденний 

тренінг «Діти і війна. Техніки зцілення» для шкільних психологів в рамках реалізації 

проекту «Психологічна допомога дітям, які проживають в «червоній» зоні воєнного 

конфлікту, шляхом проведення тренінгів для психологів та волонтерів та терапевтичних 

занять для дітей і їхніх батьків». Проект здійснює Благодійний фонд «Надія по всьому 

світові» за сприяння Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив в рамках 

партнерства Фонду з Посольством Канади в Україні. 

Тренінг відбувся 19-21 лютого і зібрав 19 учасників – шкільних психологів та 

соціальних працівників. Його провели психологи-тренери Міжнародного благодійного 

проекту «Рука допомоги Україні» Ірина Сухова, Олена Божор та Наталія Подоляк. 

Партнером заходу виступив Міський центр практичної психології і соціальної роботи 

управління освіти Маріупольської міської ради, в приміщенні якого відбувся захід.  

Під час навчального курсу учасники навчилися використовувати методику «Діти і 

війна. Техніки зцілення» у роботі з травмованими дітьми, які стали свідками та жертвами 

війни на сході України. Вже незабаром вони навчатимуть дітей у «сірій» та «червоній» 

зоні воєнних дій справлятись із травматичним досвідом та стресом завдяки технікам 

психологічної самодопомоги, релаксації та відновлення. 

За словами Ольги Максимової, учасниці тренінгу, «заняття було професійно 

підготовлене, адже впродовж першого дня ми вивчали відповідну теоретичну базу, а в 

наступні – опрацьовували набуті знання на практиці, «проживали» і відчували на собі 

нові техніки». Практично всі психологи висловили своє щире захоплення від тих знань, 

якими вони збагатилися, сподівання на майбутню співпрацю в рамках даного проекту, 

який, на їх думку, є надзвичайно важливим з огляду на теперішню ситуацію в Донецькій 

області. Зокрема, психолог Лідія Лозняк наголосила: «Тематика тренінгу сьогодні дуже 

актуальна для нашого регіону. З огляду на це вважаю техніки, які ми детально вивчали,- 

а це і робота з ПТСР, і релаксація, і відновлення, а також робота в групах та інші, - 

потрібними та ефективними». 

Слід зазначили, що в рамках проекту вже проведено терапевтичні заняття в с. 

Красногорівка Мар’їнського району Донецької області для двох дитячих та однієї 

дорослої групи, всього 27 учасників.  

 

http://www.childrenandwar.org/
http://www.childrenandwar.org/
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Про проект 

Проект «Рука допомоги Україні» включає навчання психологів, соціальних працівників і вчителів роботі з 

дітьми, травмованим військовими діями на сході України, за методикою «Діти і війна. Техніки зцілення», 

терапевтичні заняття з дітьми та батьками для отримання навичок психологічної допомоги та уміння 

справлятися із травматичним досвідом та стресовими ситуаціями, проведення реабілітаційних оздоровчих 

таборів для дітей та ретрит-тренінгів для фахівців, які працюють з ВПО та дітьми у зоні конфлікту. 

Методика «Діти і війна. Техніки зцілення» розроблена в рамках співпраці Інституту психіатрії (Лондон, 

Велика Британія), Центру кризової психології (Берген, Норвегія). В Україні методику перекладено та 

адаптовано фахівцями Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (УІКПТ, Львів, Україна). 

Партнерами проекту є Посольство Канади в Україні, благодійна організація “HOPE worldwide Canada”, 

Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, благодійна організація “HOPE worldwide” (США), 

та “HOPE worldwide Zurich” (Швейцарія). 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Інформація про БФ «Надія по всьому світові»  

Благодійний фонд “Надія по всьому світові” – недержавна благодійна організація, яка здійснює свою 

діяльність на території України з метою покращення якості життя дітей і дорослих, що знаходяться в 

важких соціально-економічних умовах. Фонд зареєстрований в 1998 році (Свідоцтво Мінюсту № 0108-

98).  

Основними напрямами роботи Фонду є організація і надання гуманітарної допомоги вимушеним 

переселенцям зі сходу України та психологічної допомоги дітям, травмованим війною на сході України; 

соціальна адаптація дітей-сиріт з інвалідністю, що знаходяться в дитячих будинках і школах-інтернатах 

міста Києва та області; допомога спеціалізованим державним закладам в турботі про фізичні й емоційні 

потреби престарілих людей; популяризація здорового способу життя в підлітковому і молодіжному 

середовищі; популяризація ідеї безоплатного донорства крові і залучення донорів. 

http://hopeww.org.ua/uk  

Контакт для ЗМІ: Оксана Олійник, info@hopeww.org.ua, 050-326-33-47 

 

Інформація про БО “HOPE worldwide of Canada”  

HOPE worldwide of Canada – це зареєстрована благодійна неприбуткова організація з центральним офісом 

у Торонто, Онтаріо, яка є партнером HOPE worldwide Ltd, благодійної неприбуткової організації з 

центральним офісом у Філадельфії (США). Місією, спільною для обох організацій, є «приносити надію у 

жорстокий світ». HOPE worldwide, заснована у 1991 році, розпочала діяльність у рамках всього трьох 

простих програм. На сьогодні HOPE worldwide допомагає бідним у 75 країнах на шести населених 

континентах. Завдяки відданій роботі 100000 волонтерів організація щороку надає підтримку та змінює 

життя 2 млн людей по світу, які потребують допомоги.  

HOPE worldwide є визнаною неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом при 

Економічній і соціальній раді ООН (ECOSOC). HOPE worldwide of Canada отримала визнання 

муніципального, провінційного та федерального урядів за свої благодійні програми та активну 

волонтерську діяльність.  

http://hopewwc.org  

Контакт для ЗМІ: Тарас Куліш, taras.kulish@hopewwcanada.org  
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