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Короткий огляд 
ЧОМУ РЕАГУВАННЯ НА ПОТРЕБИ У СФЕРІ ПЗПСП Є ВАЖЛИВИМ В УМОВАХ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ?

Гуманітарні надзвичайні ситуації спричиняють 
масштабні страждання, що впливає на психічне 
здоров’я та психосоціальне благополуччя людей. 
Постраждалі групи населення зазнають впливу 
великої кількості стресових чинників, які можуть 
мати як негайні, так і довготривалі наслідки. Серед 
них – піддання насильству, розлучення з близькими 
особами чи їх втрата, неналежні умови проживання, 
бідність, продовольча нестабільність, фізичні травми 
та хвороби, а також відсутність доступу до таких послуг, 
як послуги з охорони здоров’я, освіти та соціального 
забезпечення. Надзвичайні ситуації також можуть 
послаблювати види підтримки із забезпечення захисту, 
такі як мережі сім’ї та громади, і можуть призводити до 
раптових змін у соціальних ролях та відносинах.

Багато людей, які зазнали впливу надзвичайних 
ситуацій, мають поширені реакції, такі як проблеми 
зі сном, втома, хвилювання, гнів та фізичні болі. Для 
більшості людей ці проблеми піддаються вирішенню 
і з часом ситуація налагоджується, проте для інших 
вони можуть спричинити порушення щоденного 
функціонування.

У всьому світі одну з п’яти осіб (22,1%), які впродовж 10 минулих років 
проживали у районах, постраждалих внаслідок конфлікту, оцінено як таку, що 
має проблеми з психічним здоров’ям.1

Послуги з охорони психічного здоров’я є часто розпорошеними ще до того, як настає криза, і надзвичайні 
ситуації можуть порушити наявність послуг та доступ людей до них. Особи із раніше існуючими 
психічними розладами наражаються на ризик рецидивів або погіршення стану, часто стикаються зі 
стигматизацією та дискримінацією і потребують безперервного доступу до послуг з догляду та захисту.

Несприятливі умови під час надзвичайних ситуацій можуть порушити 
когнітивний, емоційний, соціальний та фізичний розвиток дітей, 
спричиняючи довготривалі наслідки для їхнього майбутнього.

Ефективне впровадження програм у сфері ПЗПСП 
забезпечує важливими послугами та видами підтримки 
впродовж усього життя з метою зниження страждань і 
покращення психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя людей. Це може забезпечити 
покращення вмінь людей задовольняти власні 
потреби щодо виживання, відновлення та 
відбудови свого життя.

1  Charlson F. et al. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis (Нові підрахунки ВООЗ 
щодо поширення психічних розладів в умовах конфлікту: систематичний огляд та метааналіз). Медичний журнал «Ланцет» 394, с. 240-248.240-248.

Інтегрування послуг із ПЗПСП 
до заходів реагування на надзвичайну 

ситуацію може посилити вплив 
програмних заходів у різних секторах та 
спряти рятуванню життів. Програми 
з ПЗПСП також можуть допомогти 
посилити системи охорони здоров’я, 
соціального забезпечення та освіти у 
довготривалій перспективі.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30934-1/fulltext#seccestitle120


8 Мінімальний пакет послуг із психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

ЩО ОЗНАЧАЄ МІНІМАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ІЗ ПЗПСП (МПП ІЗ ПЗПСП)?

МПП охоплює перелік основних заходів та набір запропонованих додаткових заходів.

Основні заходи мають, у принципі, бути наявними та доступними для людей під час усіх 
надзвичайних ситуацій, мати високу пріоритетність та надаватися постраждалим групам 
населення у прийнятний спосіб. Якщо основний захід не реалізується, його доступність необхідно 
забезпечити настільки швидко, наскільки це можливо.

Очікується, що використання МПП із ПЗПСП призведе 
до краще координованого і більш передбачуваного 
та неупередженого реагування, що сприятиме 
ефективному використанню обмежених ресурсів 
і, таким чином, розширюватиме масштаб та 
покращуватиме якість впровадження програм. Зрештою, 
це значно покращить психічне здоров’я та психосоціальне 
благополуччя великої кількості людей.

МПП із ПЗПСП не є комплексним переліком усіх реалістичних 
або ефективних заходів із ПЗПСП, і тому заходи реагування у сфері 
ПЗПСП не мають обмежуватися лише заходами МПП. МПП із ПЗПСП 
радше забезпечує підґрунтя для прогресивного посилення та 
подальшого розширення масштабу реалізації заходів у сфері ПЗПСП.

Створення сталих, комплексних та інклюзивних систем із ПЗПСП 
потребує довгострокових перспектив та інвестицій із тісним 
координуванням дій щодо фінансування програм гуманітарної 
допомоги та програм розвитку, а також з огляду на центральну 
роль уряду та органів місцевої влади.

ДЛЯ ЧОГО НАМ ПОТРІБЕН МПП ІЗ ПЗПСП?

ПЗПСП – це багатосекторна і наскрізна сфера діяльності, пов’язана із секторами/
кластерами/сферами відповідальності охорони здоров’я, захисту (у тому числі такі 
сфери відповідальності, як захист дітей, гендерно зумовлене насильство та протимінна 
діяльність) освіти, харчування, забезпечення засобів до існування, водопостачання, 
санітарних умов та гігієни (WASH), забезпечення притулку, а також координування та 
управління таборами під час усіх надзвичайних ситуацій.2

ПЗПСП охоплює широке коло заходів, які можуть бути впроваджені персоналом та волонтерами з 
різною освітою, кваліфікацією та рівнем досвіду. Тоді як стандарти, рекомендації та інструменти щодо 
ПЗПСП уже розроблено, існує визнана потреба в міжсекторному пакеті заходів із розрахунком 
витрат, спрямованому на контекстуалізацію цих рекомендацій та стандартів.3

2  Summary Record, IASC Principals meeting (засідання головуючих МПК), 5 грудня 2019 року.
3  Summary Record, IASC Principals meeting (засідання головуючих МПК), 5 грудня 2019 року.

МПП із ПЗПСП окреслює набір заходів 
із розрахунком витрат, які 

відносяться до найбільш пріоритетних 
з огляду на задоволення невідкладних 
нагальних потреб груп населення, які 
постраждали внаслідок надзвичайної 
ситуації, ґрунтуючись на існуючих 
рекомендаціях, наявній доказовій базі та 
консенсусі експертів.

Основні заходи можуть 
впроваджуватися впродовж річного 

періоду, реалізацію більшості з яких слід буде 
продовжувати й після цього. Додаткові 
заходи необхідно переглядати в кожному 
окремому контексті задля визначення рівня їх 
пріоритетності з огляду на місцеві потреби 
та наявні ресурси.

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/summary-record-iasc-principals-meeting-5-december-2019
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/summary-record-iasc-principals-meeting-5-december-2019
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ЯК МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ МПП ІЗ ПЗПСП?

МПП із ПЗПСП є ресурсом для виконавців у сфері гуманітарної допомоги, які планують, надають 
підтримку, координують, впроваджують та оцінюють гуманітарні заходи в межах та між секторами. 
Серед них урядові виконавці, технічні робочі групи (ТРГ) із ПЗПСП, національні та міжнародні неурядові 
організації (НУО), громадські та інші адвокаційні групи, мережі Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, 
відомства ООН, координатори секторів/кластерів/сфер відповідальності та донори.

МПП із ПЗПСП використовується для обґрунтування розробки та впровадження процесів планування 
заходів гуманітарного реагування та документів, у тому числі оглядів гуманітарних потреб, планів 
гуманітарного реагування, планів реагування щодо біженців, розробки стратегії кластеру та 
конкретних звернень і механізмів щодо фінансування донорами.

Кому слід 
використовувати МПП?

Координатори Виконавці Технічні 
радники 

Донори

З якою метою може 
використовуватися МПП?

Наприклад: ТРГ із 
ПЗПСП; урядові 
установи й відомства 
ООН з обов’язками 
щодо координування 
та планування дій; 
координаційні групи 
сектору/кластеру, 
міжкластерні координаційні 
команди і гуманітарні 
команди на рівні країни

Виконавці 
програм 
із ПЗПСП 
(наприклад, 
національні/
місцеві 
урядові 
установи, НУО, 
відомства 
ООН)

Тобто особи з 
експертними 
знаннями у 
сфері ПЗПСП, 
які надають 
рекомендації 
та підтримку 
щодо 
впровадження 
програми

Донори й 
інші особи, 
відповідальні 
за ухвалення 
рішень щодо 
фінансування

Виявлення та 
заповнення 
прогалин у заходах 
реагування у сфері 
ПЗПСП

Проведення 
адвокаційної 
діяльності й 
інформування 
донорів і інших осіб, 
відповідальних за 
ухвалення рішень, 
щодо потреб та 
прогалин у сфері 
ПЗПСП

Ухвалення рішення 
про те, впровадження 
яких програмних 
заходів слід 
пріоритизувати

Отримання 
рекомендацій щодо 
того, яких дій 
необхідно вжити під 
час впровадження 
кожного заходу

Розрахунок витрат 
на заходи з ПЗПСП

Ухвалення рішення 
про те, які заходи з 
ПЗПСП фінансувати
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КОМУ СЛІД ВПРОВАДЖУВАТИ ЗАХОДИ МПП?

Ніхто не очікує, що весь МПП із ПЗПСП впроваджуватиметься 
лише однією організацією. Радше, відповідні установи повинні 
координувати свої дії та працювати разом у різних секторах 
задля забезпечення впровадження заходів МПП із ПЗПСП та заходів 
комплексного реагування у кожній конкретній географічній місцевості 
(наприклад, район, табір, село, квартал міста). Залежно від мандату та 
спроможностей у деяких установ може бути більше можливостей для 
впровадження певних заходів порівняно з іншими.

МПП із ПЗПСП зосереджує особливу увагу на впровадженні програм у сфері  охорони здоров’я, 
освіти, захисту (в тому числі захисту дітей та у випадках гендерно зумовленого насильства). 
Проте заходи МПП із ПЗПСП можуть також бути ефективно впроваджені в межах інших напрямів 
програмної діяльності, таких як харчування, координування та управління таборами (CCCM), 
водопостачання, санітарні умови та гігієна (WASH), забезпечення притулком, протимінна діяльність, 
розвиток дітей раннього віку та забезпечення засобів до існування.

Для зручності користування поруч із кожним основним 
заходом МПП зображено іконки для позначення 
того, які сектори чи сфери відповідальності зазвичай є 
найдоречнішими для їх реалізації.

ЯКОЮ Є СТРУКТУРА МПП ІЗ ПЗПСП?

Заходи МПП із ПЗПСП організовані у такий спосіб:

Розділ 1 Міжвідомче координування та оцінювання
перелічує заходи для забезпечення ефективного міжвідомчого та міжсекторного 
координування й оцінювання.

Розділ 3 Програмні заходи з ПЗПСП
перелічує програмні заходи з ПЗПСП.

Розділ 2 Основні компоненти усіх програм із ПЗПСП
перелічує заходи, що є суттєвими для всіх організацій, які впроваджують програми з 
ПЗПСП (наприклад, розробка, моніторинг і оцінка (МіО) програм).

Розділ 4 Заходи та аспекти для конкретних контекстів
перелічує аспекти та програмні заходи з ПЗПСП для конкретних контекстів.

Кожен основний захід представлений разом із:

 ▶ Діями: перелік контрольних дій із 
впровадження задля забезпечення безпечного 
та ефективного проведення заходу.

 ▶ Додатковими діями, рекомендованими 
для розгляду: суміжні додаткові дії, які можна 
пріоритизувати залежно від особливих потреб 
з огляду на контекст та наявних ресурсів.

 ▶ Посиланням на ключові рекомендації, 
стандарти та інструменти: ці ресурси 
пропонують додаткові рекомендації з метою 
сприяння плануванню та впровадженню 
основних заходів (доступні на вебплатформі 
МПП із ПЗПСП)

Охорона 
здоров’я

Освіта Захист Захист 
дітей

Гендерно 
зумовлене 
насильство

ОСНОВНИЙ ЗАХІД

Дії

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут для того, щоб перейти до вкладки «Рекомендації та інструменти»

https://mhpssmsp.org/uk
https://mhpssmsp.org/uk
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МПП із ПЗПСП має два супровідні інструменти:

 ▶ Інструмент розрахунку витрат МПП із метою оцінювання фінансових ресурсів, необхідних для 
впровадження заходів.

 ▶ Інструмент аналізу прогалин МПП із метою виявлення прогалин у заходах реагування щодо МПП.

ЧИ ПРИЗНАЧЕНИЙ МПП ІЗ ПЗПСП ЛИШЕ ДЛЯ ГУМАНІТАРНОГО КОНТЕКСТУ?

Мета МПП із ПЗПСП полягає у реагуванні на потреби у сфері ПЗПСП у всіх видах 
нових, циклічних або довготривалих гуманітарних надзвичайних ситуацій, 
що потребують координованого міжнародного реагування, у тому числі 
під час збройних конфліктів, стихійних лих та надзвичайних ситуацій у галузі 
охорони громадського здоров’я, таких як спалахи інфекційних захворювань. 
Багато заходів, які містяться в МПП із ПЗПСП також можуть бути доречними 
та адаптованими для менш масштабних надзвичайних ситуацій, для 
забезпечення готовності до надзвичайної ситуації та впровадження 
довготривалих програм, спрямованих на розвиток (також див. додаткові 
ресурси, перелічені у таблиці нижче).

Оскільки гуманітарні кризи мають тривалий вплив на психічне здоров’я та психосоціальне 
благополуччя, важливо відбудовувати кращі системи та послуги.4

Від самого початку надзвичайної ситуації важливо планувати побудову чи відбудову 
сталих урядових та громадських систем надання допомоги через сектори охорони 
здоров’я, захисту та освіти5, а також заохочувати залучення маргіналізованих 
груп до цих систем.6 Заходи реагування у сфері ПЗПСП мають сприяти 
довгостроковому відновленню та розвитку, забезпечуючи зв’язок 
програм гуманітарної допомоги та програм розвитку.

Демонстраційні проекти з короткостроковим екстреним фінансуванням можуть слугувати 
обґрунтуванням концепції щодо підвищення якості послуг і можуть стати рушієм для залучення подальшої 
підтримки та фінансування задля забезпечення довгострокового розвитку системи.

Джерела щодо готовності до надзвичайної ситуації та довгострокового зміцнення систем у 
сфері ПЗПСП

IASC (2021). Technical Note, Linking Disaster Risk Reduction (DRR) and Mental Health and Psychosocial Support 
(MHPSS): Practical Tools, Approaches and Case Studies (Технічна записка, узгодження заходів зниження ризику 
катастроф (DRR) і психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП): Практичні інструменти, 
підходи та практичні випадки). 

WHO (2013). Building Back Better: Sustainable Mental Health Care After Emergencies (Відбудова кращого 
майбутнього: Сталі послуги з охорони психічного здоров’я після надзвичайних ситуацій).

WHO (2009). Improving Health Systems and Services for Mental Health (Покращення систем охорони здоров’я 
та послуг із психічного здоров’я).

Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2016). Adapting to learn, learning to adapt: Overview of 
and considerations for child protection systems strengthening in emergencies (Адаптація до навчання, навчання 
адаптуватися: Огляд та аспекти щодо зміцнення систем захисту дітей у надзвичайних ситуаціях).

4  Charlson F. et al. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis (Нові підрахунки 
ВООЗ щодо поширення психічних розладів в умовах конфлікту: систематичний огляд та метааналіз). Медичний журнал «Ланцет» 394, с. 240-248.
5   CHS Alliance, Groupe URD та Sphere Association (2018). Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (Основний гуманітарний стандарт 
щодо якості та підзвітності).
6  UNICEF (2019). Guidelines to Strengthen the Social Service Workforce for Child Protection (Рекомендації щодо посилення робочої сили у сфері надання 
соціальних послуг задля захисту дітей).

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/technical-note-linking-disaster-risk-reduction-drr-and-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/technical-note-linking-disaster-risk-reduction-drr-and-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss
https://www.who.int/publications/i/item/building-back-better-sustainable-mental-health-care-after-emergencies
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44219/9789241598774_eng.pdf;jsessionid=71B0CAD0FAB4B755F75284E4E772EAA0?sequence=1
https://alliancecpha.com/en/child-protection-online-library/adapting-learn-learning-adapt-overview-and-considerations-child
https://alliancecpha.com/en/child-protection-online-library/adapting-learn-learning-adapt-overview-and-considerations-child
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30934-1/fulltext#seccestitle120
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_GN%26I_2018.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-05/Guidelines-to-strengthen-social-service-for-child-protection-2019.pdf
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ЧИ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ ЩОДО ПЗПСП ДЛЯ 
ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ МПП ІЗ ПЗПСП?

Немає необхідності проводити оцінювання потреб щодо ПЗПСП для обґрунтування 
заходів МПП із ПЗПСП, оскільки громади, які зазнали впливу надзвичайної ситуації, мають значні 
потреби у послугах із ПЗПСП.

Проте ситуативний аналіз або оцінювання потреб та ресурсів у сфері ПЗПСП важливі для планування, 
розробки та контекстуалізації заходів МПП (див. Захід 1.2 Оцінювання потреб та ресурсів у сфері ПЗПСП 
задля скеровування процесу розробки та впровадження програм).

Окрім того, аналіз прогалин МПП із ПЗПСП в обраних географічних районах може сприяти процесу 
ухвалення рішень щодо того, які заходи МПП слід ініціювати, зміцнити або масштабувати (див. Інструмент 
аналізу прогалин МПП із ПЗПСП).

ЯК МОЖНА ПРІОРИТИЗУВАТИ ГРУПИ ТА ОСІБ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ Й 
ОХОПИТИ ЇХ ЗАХОДАМИ ТА ПОСЛУГАМИ МПП ІЗ ПЗПСП?

Покриття населення заходами та послугами МПП 
(особливо на початку надзвичайної ситуації та коли 
ресурсів не вистачає для задоволення всіх потреб) 
зазвичай спершу буде обмеженим і має поступово 
масштабуватися із часом. Особи, які вважаються 
групою ризику, мають бути активно залученими з 
метою забезпечення того, що вони матимуть 
доступ до послуг та заходів із ПЗПСП, які є доступними 
для широкого загалу.

Те, хто належить до групи особливо високого ризику, залежить від контексту. Отож кожна 
надзвичайна ситуація вимагає проведення аналізу факторів ризику та груп підвищеного ризику  

з огляду на специфіку контексту.

Особи та групи, які наражаються на ризик, можуть включати дорослих і дітей впродовж всього 
життя, які:

 ▶ зазнають впливу серйозних соціальних та економічних стресових чинників
 ▶ мають проблеми із захистом (наприклад, насильство, у тому числі ГЗН)
 ▶ мають інвалідність внаслідок фізичних чи сенсорних порушень або серйозні чи хронічні стани 

фізичного здоров’я
 ▶ вижили після вибухів вибухонебезпечних залишків війни/невибухлих боєприпасів
 ▶ є вагітними
 ▶ мають гострі харчові порушення (наприклад, піклувальники немовлят у програмах годування в 

умовах надзвичайної ситуації)
 ▶ переживають тяжкий психологічний дистрес, мають психічні, неврологічні розлади та 

розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (MNS) або пов’язані психосоціальні чи 
інтелектуальні порушення (наприклад, діти із затримкою розвитку, порушеннями та розладами 
розвитку)

 ▶ отримують обмежену сімейну чи соціальну підтримку (наприклад, батьки-одинаки, діти без 
догляду, діти, які не ходять до школи, вдови, старші особи)

 ▶ зазнали катування та/або збройного насильства
 ▶ є старшими особами у групі ризику
 ▶ належать до груп, які зазнають маргіналізації та/або дискримінації (наприклад, етнічні меншини, 

особи, які ідентифікують себе як ЛГБТІКА+), жінки та дівчата); а також біженці та мігранти, у тому 
числі особи, які перебувають у дорозі.

https://mhpssmsp.org/uk/lesson/how-do-i-fill-out-mhpss-msp-gap-analysis-tool#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/lesson/how-do-i-fill-out-mhpss-msp-gap-analysis-tool#section-1
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З метою уникнення фрагментації і стигматизації заходи та послуги у сфері ПЗПСП для людей у групі 
ризику мають бути інтегровані у ширші системи (наприклад, існуючі механізми підтримки громади, освітні 
системи, послуги загального медичного обслуговування та соціальні послуги), а також слід вживати зусиль 
для надання послуг відповідним підгрупам постраждалого населення і їх залучення (наприклад, особи, які 
зазнали насильства, у тому числі особи, які пережили ГЗН, особи з тяжкими психічними розладами). Заходи, 
які є ширшими та більш інтегрованими, можуть допомогти більшій кількості людей, часто є більш сталими 
та прийнятними для членів громади.7

Способи надання послуг групам ризику залежать від контексту та можуть включати:

1. роботу з організаціями на рівні громади (ГО), лідерами громад, особами, які мобілізують 
населення, та виїзними соціальними працівниками, які мають налагоджені довірливі стосунки та 
зв’язки з конкретними групами

2. посилення шляхів перенаправлення завдяки координуванню дій між відповідними урядовими та 
гуманітарними організаціями в різних секторах

3. організацію громадських заходів, що передбачають залучення громади, обговорення та 
поширення інформації щодо ПЗПСП і наявних послуг та заходів (Див. Захід 3.3 Поширення ключових 
повідомлень задля просування психічного здоров’я та психосоціального благополуччя).

4. забезпечення дистанційного і мобільного надання послуг та впровадження програмних 
заходів. Вебплатформа МПП із ПЗПСП містить посилання на подальші рекомендації щодо ПЗПСП для 
груп ризику.

Способи забезпечення того, що послуги та заходи МПП із ПЗПСП є доступними, 
інклюзивними та належними, також залежать від контексту і можуть включати:

 ▶ Сприяння доступу (наприклад, забезпечення транспорту, пропонування догляду за дітьми, гнучкі та 
адаптовані години роботи, вибір місця або надання мобільних послуг та послуг у віддаленому режимі8

 ▶ Використання принципів універсального дизайну9 для закладів та обладнання

 ▶ Забезпечення комунікації та ресурсів у доступних форматах10

 ▶ Забезпечення безпеки (наприклад, конфіденційність особистої інформації)

 ▶ Подолання стигматизації та дискримінації (наприклад, шляхом підвищення рівня обізнаності та 
адвокаційної діяльності)

 ▶ Забезпечення задоволення потреб конкретних груп (наприклад, включення інформації про 
порушення розвитку до програм із батьківства)

7  Також див. с. 11 у джерелі Inter-Agency Standing Committee (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 
(Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації).
8  Також див. с. 2-3 у джерелі Inter-Agency Standing Committee (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings 
(Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації).
9  UNICEF (2020). Not just hotlines and mobile phones: GBV service provision during Covid-19 (Не лише гарячі лінії та мобільні телефони: Надання послуг 
щодо боротьби з ГЗН під час пандемії COVID-19). «Універсальний дизайн» – це проектування та формування середовища (або будь-якої будівлі, 
продукту чи послуги в цьому середовищі), щоб вони були максимально доступними, зрозумілими та придатними для користування всіх людей, 
незалежно від віку, розміру, можливостей або інвалідності.
10  Humanity and inclusion (2009). How to design and promote an environment accessible to all? (Як створити та просувати середовище, доступне для 
всіх?). До того ж, ґрунтуючись на Конвенції про права осіб з інвалідністю (КПОІ), згідно зі статтею 3, комунікація передбачає мови (розмовні 
та мову жестів), зображення тексту, абетку Брайля, тактильну комунікацію, великий шрифт, доступні мультимедійні матеріали, а також тексти, 
аудіозаписи, виконані простою мовою, за допомогою людино-машинного інтерфейсу «human reader» і додаткові й альтернативні способи, 
засоби та формати комунікації, в тому числі доступні інформаційно-комунікаційні технології (ICT).

У багатьох контекстах, пов’язаних із переселенням, групи приймаючого населення, які 
безпосередньо не постраждали від гуманітарної кризи, у разі потреби мають мати можливість 

отримати доступ до послуг із ПЗПСП та підтримки.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.unicef.org/documents/gender-based-violence-service-provision-during-covid-19
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/handicapinternational/pages/266/attachments/original/1369073547/Accessibility_HowtoDesignandPromote.pdf?1369073547
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КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Психосоціальне порушення: У Керівництві МПК з інклюзивності осіб з інвалідністю в гуманітарній 
діяльності поняття «психосоціальне порушення» розглядається як таке, що було спричинене «внаслідок 
перешкод соціальній участі та доступу до прав, пов’язаних із психічними чи когнітивними розладами або 
порушеннями поведінки, які вважаються соціально неприйнятними. Термін зазвичай стосується осіб із 
більш стійкими або рецидивуючими функціональними порушеннями, які стикаються зі систематичним 
виключенням та перешкодами щодо участі. Термін рідше вживається щодо осіб із тимчасовими 
проблемами з психічним здоров’ям, які швидко відновлюються, іноді завдяки отриманню інтервенцій із 
ПЗПСП. Під час надзвичайних ситуацій дистрес, який призводить до функціонального порушення, часто 
тимчасовий, і тому важливо не маркувати таку реакцію як медичний стан чи інвалідність».11

Затримки, порушення та розлади розвитку: У цьому документі ці терміни стосуються ранніх 
порушень у мозку, що розвивається (або у центральній нервовій системі), які впливають на широкий 
спектр моторних, сенсорних, інтелектуальних, навчальних та комунікаційних функцій та спричиняють 
соціальні і поведінкові зміни. Поширені діагнози для цих станів включають розлади спектру аутизму 
(РСА), синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), розлади розвитку моторної координації, розлади 
інтелектуального розвитку, розлади мови, порушення слуху та зору, розлади розвитку здатності до 
навчання, а також багато дітей мають церебральний параліч і судоми.

ЯК БУВ РОЗРОБЛЕНИЙ МПП ІЗ ПЗПСП?

МПП із ПЗПСП був розроблений на основі досліджень документів, консультацій, обговорень та аналізів, що 
проводилися ключовими зацікавленими особами на міжнародному, регіональному та місцевому рівнях, у 
тому числі:

a. аналіз існуючих міжнародних рекомендацій, стандартів та інструментів (перелік ключових 
проаналізованих документів доступний у відповідному розділі вебплатформи МПП із ПЗПСП)

b. аналіз інших ключових пакетів послуг (наприклад, Мінімальний пакет початкових послуг щодо 
сексуального та репродуктивного здоров’я у кризових ситуаціях; Пакет життєво важливих послуг 
для жінок та дівчат, які наражаються на ризик насильства; Міжвідомчі мінімальні стандарти 
щодо запобігання гендерно зумовленому насильству та реагування на нього в умовах надзвичайних 
ситуацій)

c. перегляд інструментів розрахунку витрат та отриманого досвіду

d. онлайн та особисті консультації експертів та аналізи роботи колегами за участі виконавців на 
міжнародному, регіональному та місцевому рівнях, які є представниками відомств ООН, МФЧХ, МНУО, 
НУО/організацій на рівні громади, надавачів послуг з охорони психічного здоров’я, представників 
уряду та донорів («Подяки» буде додано у фінальну версію)

e. демонстрація використання МПП на місцях і етап пілотних випробувань в умовах п’яти гуманітарних 
криз (проводитиметься у 2021–2022 роках)

Попри те, що можуть вживатися різні визначення або терміни, важливий аспект полягає у 
функціональному впливі та перешкодах, із якими може зіткнутися особа з пережитим досвідом 

таких порушень. Як і у випадку з усіма видами інвалідності, психосоціальні порушення і затримки та 
порушення розвитку виникають тоді, коли особа стикається з перешкодами, які ускладнюють 
можливість повноцінної та ефективної участі в житті суспільства нарівні з іншими.

11  Inter-Agency Standing Committee (2019). IASC Guidelines: on the Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action (Керівництво МПК з 
інклюзивності осіб з інвалідністю в гуманітарній діяльності), с. 74.

https://mhpssmsp.org/uk/lesson/how-was-mhpss-msp-developed#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/lesson/how-was-mhpss-msp-developed#section-1
https://www.unfpa.org/resources/minimum-initial-service-package-misp-srh-crisis-situations
https://www.unfpa.org/resources/minimum-initial-service-package-misp-srh-crisis-situations
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence
https://www.unfpa.org/minimum-standards
https://www.unfpa.org/minimum-standards
https://www.unfpa.org/minimum-standards
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202019_0.pdf
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ЯКІ КРИТЕРІЇ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ТОГО, ЩО 
МАЄ МІСТИТИ МПП ІЗ ПЗПСП?

МПП містить заходи, які:

 ▶ спрямовані на просування й покращення психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя і зниження рівня страждань

 ▶ зосереджують увагу на поширених та/або серйозних проблемах
 ▶ були визначені як пріоритетні в ключових документах із рекомендаціями та опублікованих 

експертних аналізах (наприклад, проект «Сфера», рекомендації та ресурси МПК із ПЗПСП Мінімальні 
стандарти захисту дітей, Мінімальні стандарти МПК щодо запобігання ГЗН та реагування на нього в 
умовах надзвичайних ситуацій, Мінімальні стандарти освіти INEE, Керівництво МПК з інклюзивності 
осіб з інвалідністю в гуманітарній діяльності, Схема турботливого догляду)

 ▶ інформаційно наповнені наявними кращими практиками12

 ▶ доступні за обсягом та обґрунтовані економічною ефективністю й іншими аспектами 
співвідношення ціни та якості

 ▶ сприяють дотриманню захисту прав людини та захисту груп ризику від порушень прав людини 
(наприклад, недогляд, експлуатація, насильство, зловживання, дискримінація)

 ▶ є реалістичними в більшості надзвичайних ситуацій на різних етапах надзвичайної ситуації (тобто, 
попри незахищеність, обмежені людські ресурси, логістичні обмеження та інші обмеження, властиві 
умовам гуманітарних криз)

 ▶ можуть бути впроваджені впродовж річного періоду
 ▶ є адаптованими та прийнятними в різних культурах та контекстах

 ▶ готові до впровадження (наприклад, наявні міжнародні рекомендації/посібники щодо сприяння 
впровадженню).

Рисунок 1 
Процес розробки МПП із ПЗПСП

Аналіз документів

Консультації

Розробка проекту

Демонстрація на місцях

Перегляд

Розповсюдження

3 роки

12  Див. Додаток 6. Перелік ключових документів, включених до початкового аналізу літератури.
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Загальні принципи та аспекти
Представлені нижче загальні принципи та аспекти є важливими для впровадження МПП із ПЗПСП.

Просувати права людини та справедливість для всіх постраждалих осіб шляхом захисту 
осіб та груп, які наражаються на вищий ризик порушень прав людини, недискримінації та 
активного залучення груп ризику з метою забезпечення рівного доступу до заходів МПП у 
визначених географічних районах (див. також Огляд «Як можна пріоритизувати групи та осіб 
підвищеного ризику й охопити їх заходами та послугами МПП із ПЗПСП?»)

Забезпечувати інклюзію та участь. Забезпечити інклюзію всіх постраждалих осіб до 
процесу оцінювання, розробки, впровадження та МіО заходів реагування. Сприяти цьому 
шляхом забезпечення того, що зацікавлені особи, які представляють усі групи, особливо, 
групи підвищеного ризику, мають доступ і можуть брати участь максимально можливою 
мірою та на найбільш ранньому етапі надзвичайної ситуації. Залучити людей різного віку, 
гендеру та з різними можливостями, у тому числі осіб з інвалідністю. Сприяти адаптуванню 
заходів реагування до місцевого контексту, використовуючи існуючі ресурси, розподіляючи 
повноваження щодо ухвалення рішень та додаткові ресурси серед урядових виконавців/
органів місцевої влади, місцевих партнерських організацій (у тому числі організаціям для 
осіб, які мають пережитий досвід психічних розладів та психосоціальних порушень) та 
постраждалих громад, а також забезпечити адаптацію існуючих програм із ПЗПСП із метою 
гарантування можливості доступу з огляду на різні види інвалідності.

«Не нашкодь». Виховувати обізнаність про те, як невдало продумані або реалізовані 
програми у сфері ПЗПСП можуть завдати шкоди (наприклад, уникати шкідливих практик 
лікування; забезпечити, щоб дії відповідали оціненим потребам; взяти на себе зобов’язання 
щодо проведення постійного моніторингу, оцінки, навчання та підзвітності, сприяти 
використанню доказово обґрунтованих, культурно прийнятних заходів реагування; визнати 
владні відношення між групами, які беруть участь у заходах реагування на надзвичайну 
ситуацію; забезпечити дотримання кодексів поведінки гуманітарних працівників, які мають 
на меті попередити сексуальну експлуатацію та зловживання; та дотримуватися гуманітарних 
принципів нейтральності, неупередженості, гуманності та незалежності).

Дотримуватися підзвітності перед постраждалим населенням. Визначення принципу 
підзвітності перед постраждалими групами населення (AAP), запропоноване МПК, полягає 
в тому, що він має на меті забезпечення того, щоб усі групи ризику та постраждалі групи 
населення внаслідок кризи, які отримують підтримку через гуманітарну діяльність, могли 
розраховувати на підзвітність від організацій щодо просування та захисту їхніх прав, 
забезпечення ефективних результатів, урахування їхніх потреб, занепокоєнь та вподобань, 
діяльності у спосіб, який би зміцнював їхню гідність, спроможності та психологічну пружність 
(резильєнтність). До того ж, постраждале населення має розуміти стандарти поведінки, які 
очікуються від гуманітарного персоналу, і мати доступ до безпечних та конфіденційних 
механізмів подання скарг, у тому числі скарг щодо сексуальної експлуатації та зловживань.13

13  Для отримання детальнішої інформації про підзвітність перед постраждалими групами населення (AAP) див. IASC AAP Operational Framework 
(Операційну схему МПК щодо підзвітності перед постраждалими групами населення); та інформацію, набори інструментів і рекомендації ЮНІСЕФ 
щодо AAP (підзвітності перед постраждалими групами населення) та CCC (основних обов’язків щодо дітей).

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP%20Operational%20Framework%20Final%20Revision.pdf
https://www.corecommitments.unicef.org/aap
https://www.corecommitments.unicef.org/ccc-2-1
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Забезпечити отримання поінформованої згоди/дозволу та сприяти безпечним 
практикам обміну інформацією. Особи мають право обирати, яку інформацію вони 
розкривають і кому, а також право відкликати свою згоду в будь-який час. Будь-яка розкрита 
інформація може передаватися далі лише за отримання поінформованої згоди. Поінформована 
згода означає, що інформація, надана кимось або про когось, передається лише за умови 
їхнього розуміння того, яку інформацію розкривають, для кого та як буде використовуватися 
інформація, яку вони надають, а також ризиків та переваг надання інформації. Діти віком 
до 15 років повинні отримати згоду свого піклувальника. Діти старше 15 років можуть самі 
надати «поінформовану згоду».14 Згоду необхідно отримувати на передачу інформації та 
перенаправлення особи до закладів. Організації, які регулярно здійснюють перенаправлення, 
повинні забезпечити наявність чітких протоколів для обміну інформацією та захисту 
даних.15 Обмін інформацією має здійснюватися з дотриманням принципів конфіденційності, 
обмежуватися важливою інформацією та відповідати вимогам протоколів обміну інформацією 
(див. Ключовий аспект 4: Створення безпечних систем управління інформацією). 

Забезпечувати конфіденційність та розуміти обов’язкову звітність. Конфіденційність 
є одним із основних принципів гуманітарної діяльності та передбачає гарантування 
конфіденційності і безпеки осіб, їхніх сімей та громад загалом. Виконавці повинні бути 
ознайомлені із законодавством країни, в якій вони працюють, і бути обізнаними, про що 
вони офіційно зобов’язані повідомляти. Національне законодавство передбачає кримінальне 
покарання за вчинення певних дій (таких як жорстоке поводження з дітьми, зґвалтування, 
насильство чи тероризм, а в деяких країнах – суїцид та заподіяння собі шкоди) і може 
зобов’язувати надавачів послуг із ПЗПСП, у тому числі тих, хто працює у сферах охорони 
здоров’я, захисту, освіти та гендерно зумовленого насильства, повідомляти про такі 
вчинки до поліції або інших державних органів. Обов’язкове звітування може суперечити 
принципам конфіденційності, догляду та допомоги, орієнтованої на особу, та, зокрема, 
підходу, який ставить у центр постраждалу особу (див. Ключовий аспект 15: Надання послуг 
із ПЗПСП для постраждалих від ГЗН та чоловіків, які зазнали сексуального насильства, через 
послуги з охорони здоров’я),  оскільки деякі люди можуть не захотіти розповідати про 
свій досвід, а розголошення цієї інформації може надалі наразити їх (або їхні сім’ї) на ризик. 
Важливо, щоб надавачі послуг обговорювали зі своїми керівниками найкращий курс дій у 
кожному конкретному випадку. Надавачі повинні пояснити користувачам послуг обмеження 
конфіденційності під час процесу отримання поінформованої згоди та перед наданням послуг, 
пов’язаних із ПЗПСП, щоб вони могли ухвалювати обґрунтовані рішення щодо того, яку 
інформацію вони вирішують розкривати надавачам через закони про обов’язкову звітність.

Використовувати як підґрунтя наявні ресурси, працюючи з урядовими та 
громадськими виконавцями та з власне постраждалими людьми, розбудовуючи місцеві 
спроможності, просуваючи самодопомогу, зміцнюючи вже наявні ресурси, адаптуючи нові 
ініціативи, щоб вони доповнювали та посилювали існуючі заходи.

Розробити інтегровані системи підтримки, щоб заходи з ПЗПСП були тісно пов’язані 
між собою, з іншими заходами реагування на надзвичайні ситуації та відповідними 
офіційними і неофіційними системами підтримки (наприклад, існуючі механізми підтримки 
громади, офіційні/неофіційні шкільні системи, загальні медичні послуги, соціальні послуги 
тощо). Розвивати міцні взаємозв’язки і зв’язки між секторами та закладами, щоб створити 
взаємозміцнювальну мережу підтримки, у тому числі спрямовану на особистий, сімейний, 
громадський та суспільний рівні.

14  «Поінформована згода – це висловлене бажання брати участь у послугах. У випадку молодших дітей, які за визначенням є замалими для 
того, щоб давати поінформовану згоду, проте достатньо дорослими для того, щоб розуміти та погоджуватися брати участь у послугах, потрібно 
просити дітей надати «поінформовану згоду». Поінформована згода – це висловлене бажання дитини брати участь у послугах». International 
Rescue Committee/UNICEF (2012). Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service providers in humanitarian settings 
(Піклування про дітей, які зазнали сексуального насильства: Рекомендації для надавачів послуг з охорони здоров’я та психосоціальної підтримки 
в умовах гуманітарної кризи); та The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2019). Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian 
Action (Мінімальні стандарти щодо захисту дітей у гуманітарній діяльності), 3.3.8: Поінформована згода/дозвіл.
15  IASC (2017). Inter-Agency Referral Form and Guidance Note (Форма та настанова з міжвідомчого перенаправлення).

https://www.unicef.org/documents/caring-child-survivors-sexual-abuse
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
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Застосувати підхід, орієнтований на життєвий цикл, забезпечуючи, щоб заходи 
реагування з ПЗПСП були обґрунтованими повним спектром потреб, слабких та сильних 
сторін, які з’являються на різних етапах життя. Особливі зусилля слід докласти до розуміння 
та задоволення потреб людей на чутливих стадіях розвитку та у більш вразливі періоди 
життя, таких як немовлят, малих дітей, підлітків та старших дорослих. Розробляючи заходи з 
ПЗПСП, слід сприяти участі людей на різних етапах життя, у тому числі дітей та підлітків, щоб 
скористатись їхніми різними поглядами і забезпечити відповідність та ефективність послуг 
серед різних вікових груп.

Вживати заходів для подолання гендерної нерівності. Існуюча гендерна нерівність 
часто посилюється під час кризи, ще більше погіршуючи ситуацію зі стресовими чинниками, 
соціальним тиском і практичними перешкодами для жінок та дівчат. Виконавці, які 
впроваджують заходи з ПЗПСП, повинні розуміти, як досвід, сильні сторони, потреби і 
вразливість жінок та дівчат в умовах надзвичайної ситуації можуть відрізнятися від досвіду 
чоловіків та хлопців, та як ці відмінності впливають на їхні стратегії копінгу і доступ до 
ресурсів підтримки. Надання безпечних та ефективних послуг із ПЗПСП може вимагати від 
гуманітарних виконавців боротьбу з соціальними нормами та традиціями, які ставлять жінок 
та дівчат у нерівне становище. Наприклад, жінки непропорційно несуть тягар догляду за 
дітьми, особами старшого віку, особами з психічними розладами та особами з інвалідністю. Це 
впливає на їхню можливість мати доступ до послуг із підтримки і обмежує час, який вони могли 
б використати для навчання, забезпечення засобів до існування та соціальну діяльність. 
Заходи з ПЗПСП мають розроблятися із врахуванням цих аспектів, у тому числі необхідності 
забезпечення доступу до альтернативного догляду за дітьми, доступного зручного графіку 
роботи та організації транспортування, водночас беручи до уваги проблеми захисту, з якими 
стикаються жінки та дівчата.16

   Ключовий аспект 1: Ефективність заходів із ПЗПСП буде обмеженою, якщо не будуть 
задоволені базові потреби особи щодо захисту

Інтервенції у сфері ПЗПСП, такі як групові заходи та цільова індивідуальна підтримка, навряд 
чи матимуть значний вплив, якщо особа стикається із жорстоким поводженням, недоглядом 
чи насильством. Це слід брати до уваги у процесі координування послуг для кожної людини, 
щоб невідкладні потреби були задоволені у найбільш ефективний спосіб.

Це особливо важливо у випадку дітей, оскільки вони часто менш здатні повідомляти про свої 
пріоритетні потреби і, зазвичай, мають менше влади, ніж дорослі, щоб подолати чи уникнути ризиків 
захисту. Це також може стосуватися інших груп ризику. (див. Огляд «Як можна пріоритизувати групи 
та осіб підвищеного ризику й охопити їх заходами та послугами МПП із ПЗПСП?» та Ресурси щодо ПЗПСП 
для груп ризику.

Виконавці у сфері ПЗПСП та захисту повинні тісно співпрацювати, сприяючи взаємним 
перенаправленням. З огляду на довіру, яка з часом виникне між фасилітаторами та учасниками, групові 
заходи щодо забезпечення благополуччя дітей можуть бути важливим засобом, за допомогою якого 
визначаються потреби у захисті та встановлюються відповідні зв’язки із послугами та видами підтримки.

16  Важлива примітка: традиційні гендерні норми також суттєво впливають на психічне здоров’я та благополуччя чоловіків та хлопців – 
наприклад, через соціальні очікування стосовно чоловічої сили, фінансової відповідальності та маскулінної ідентичності. Гендерні норми 
впливають на культурно прийнятні форми емоційного вираження, управління конфліктами, процес побудови стосунків та поведінку звернення 
по допомогу, всі фактори, які займають центральне місце у психічному здоров’ї та психосоціальному благополуччі.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
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ПРОЕКТ ДОКУМЕНТАКОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗАХОДІВ МПП ІЗ ПЗПСП

Ця сторінка містить посилання на розділи 
та заходи

ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я

ОСВІТА ЗАХИСТ ЗАХИСТ 
ДІТЕЙ

ГЕНДЕРНО 
ЗУМОВЛЕНЕ 

НАСИЛЬСТВО

Мета МПП із ПЗПСП:
Знижений рівень страждань і покращене психічне здоров’я 
та психосоціальне благополуччя серед груп населення, які 
зазнали впливу гуманітарних криз

Гуманітарне реагування 
у сфері ПЗПСП ефективно 
координується та є 
відповідним контексту, 
потребам і прогалинам

Програми з ПЗПСП належним 
чином розроблені, 
здійснюється їх моніторинг 
і оцінка, та працівникам 
надається підтримка

Гуманітарні виконавці і 
члени громади пройшли 
орієнтування щодо ПЗПСП 
та здобули базові навички 
психосоціальної підтримки

Громади, які зазнали впливу, 
мають доступ до інформації 
та заходів із просування 
їхнього психічного здоров’я 
та психосоціального 
благополуччя

Особи з порушеннями 
внаслідок дистресу або 
психічних розладів мають 
доступ до допомоги, захисту 
та підтримки

Аспекти та заходи з ПЗПСП 
належним чином інтегровані 
у певні визначені контексти

Розділ 1: Міжвідомче координування та оцінювання заходів реагування у сфері ПЗПСП

1.2 Оцінювання потреб та ресурсів у сфері ПЗПСП задля скеровування процесу 
розробки та впровадження програм

1.1 Координування дій у сфері ПЗПСП у межах секторів та між ними

Розділ 2: Основні компоненти усіх програм із ПЗПСП

2.1 Розробка, планування та координування програм із ПЗПСП

2.2 Розробка та впровадження системи МіО

2.3 Турбота про персонал та волонтерів, які надають послуги з ПЗПСП

2.4 Сприяння розвитку компетенцій у сфері ПЗПСП серед персоналу та волонтерів

Розділ 4: Заходи та аспекти для конкретних видів надзвичайних ситуацій

4.1 Інтегрування аспектів та видів підтримки у сфері ПЗПСП у ведення клінічних 
випадків інфекційних захворювань

4.2. Надання послуг із ПЗПСП для осіб, позбавлених свободи

Розділ 3: Програмні заходи з ПЗПСП
ОРІЄНТУВАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ВИКОНАВЦІВ І ЧЛЕНІВ ГРОМАДИ ЩОДО ПЗПСП

3.1 Орієнтування гуманітарних виконавців і членів громади щодо ПЗПСП

3.2 Орієнтування працівників на передовій реагування і лідерів громади щодо 
базових навичок психосоціальної підтримки

НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ВНАСЛІДОК ДИСТРЕСУ АБО 
ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ

3.10 Надання послуг з охорони психічного здоров’я як частини загального медичного 
обслуговування

3.11 Надання послуг із ПЗПСП як частини клінічної допомоги для осіб, які зазнали 
сексуального насильства або насильства з боку інтимного партнера

3.13 Надання послуг із ПЗПСП через послуги з ведення випадків у сфері захисту

3.12 Ініціювання або посилення проведення психологічних інтервенцій

3.14 Забезпечення захисту та догляду для осіб у психіатричних лікарнях та інших 
закладах

ПОСИЛЕННЯ САМОДОПОМОГИ ТА НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ГРОМАДАМ

3.3 Поширення ключових повідомлень задля просування психічного здоров’я та 
психосоціального благополуччя

3.4 Сприяння проведенню заходів із ПЗПСП на рівні громади

3.6 Проведення групових заходів щодо психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя дітей

3.8 Надання підтримки освітянам задля просування психічного здоров’я та 
психосоціального благополуччя дітей

3.9 Надання послуг із ПЗПСП шляхом створення безпечних місць для жінок та дівчат

3.5 Проведення заходів із розвитку дітей раннього віку

3.7 Надання підтримки піклувальникам задля просування психічного здоров’я та 
психосоціального благополуччя дітей



ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

МІЖВІДОМЧЕ 
КООРДИНУВАННЯ ТА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗАХОДІВ 
РЕАГУВАННЯ У СФЕРІ 
ПЗПСП

РОЗДІЛ 1
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ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

1.1 
Координування дій у сфері ПЗПСП у межах 
секторів та між ними
Ефективне впровадження програм у сфері ПЗПСП вимагає тісного координування дій різних 
виконавців у багатьох секторах.17

Єдина міжсекторна технічна робоча група з ПЗПСП (ТРГ із ПЗПСП) має бути створена на 
початковому етапі реагування на надзвичайну ситуацію та може спільно очолюватися 
гуманітарними організаціями у сфері охорони здоров’я та захисту.18 19

ТРГ із ПЗПСП має просувати координування заходів із ПЗПСП між національними виконавцями 
(наприклад, організації на рівні громади, уряд) та міжнародними виконавцями (наприклад, 
МНУО, відомства ООН), робити технічний внесок та сприяти забезпеченню використання 
послідовних стандартів якості в межах діяльності у сфері ПЗПСП.

Координування сприяє забезпеченню того, що повний спектр конкретних і доповнюючих 
заходів та послуг із ПЗПСП надається у відповідності з міжнародними рекомендаціями.

17  Майбутній Посібник МПК із координування дій у сфері ПЗПСП має на меті запровадити підхід, що ґрунтується на консенсусі, для скеровування 
роботи ТРГ із ПЗПСП, які працюють на рівні країни. Посібник містить кілька «Основних функцій» для координування дій у сфері ПЗПСП, в тому 
числі (1) управління інформацією; (2) (ре)активація та підтримка функціонуючої робочої групи; (3) встановлення зв’язків між кластерами, секторами 
та партнерами; (4) розбудова спроможностей: обмін знаннями та передача навичок; (5) інформування про ухвалення стратегічних рішень; (6) 
забезпечення проведення моніторингу і оцінки; (7) забезпечення сталості та наскрізної функції просування послуг із ПЗПСП.
18  Sphere (2018). The Sphere Handbook (Проект «Сфера»).
19  Summary Record, IASC Principals meeting (засідання головуючих МПК), 5 грудня 2019 року.

Неналежне координування у сфері ПЗПСП (наприклад, окремі координаційні групи з питань 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, узгодження заходів із ПЗПСП лише з одним 

сектором або кластером) пов’язане із неефективними, дублюючими, недоречними та потенційно 
шкідливими програмними заходами.

https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/summary-record-iasc-principals-meeting-5-december-2019
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ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Координування дій у сфері ПЗПСП у межах секторів 
та між ними
Дії

Створити єдину міжсекторну Технічну робочу групу (ТРГ) із ПЗПСП та, у разі потреби, 
субнаціональні ТРГ.20

Координувати дії з усіма відповідними секторами, кластерами чи координаційними 
групами (наприклад, з охорони здоров’я, освіти, координування та управління таборами, 
харчування, захисту, у тому числі сфери відповідальності (наприклад, сфери відповідальності щодо 
захисту дітей, гендерно зумовленого насильства, протимінної діяльності, житлових, земельних 
і майнових прав, та ТРГ із питань осіб з інвалідністю), із громадським суспільством (наприклад, 
організаціями на рівні громади, громадськими організаціями) та з урядовими виконавцями 
(наприклад, міністерства охорони здоров’я, соціальної політики, освіти). Це передбачає 
забезпечення взаємного представництва, участі та внеску під час координаційних зустрічей.

Зробити ПЗПСП постійним пунктом порядку денного на міжвідомчих засіданнях (наприклад, 
Міжкластерної координаційної групи (ICCG) та національних зустрічах ООН, зустрічах щодо 
кластерного координування та багатосекторних координаційних зустрічах у справах біженців) 
і форумах із метою сприяння забезпеченню міжсекторного реагування та підтримки щодо 
пріоритетних завдань у сфері ПЗПСП.

Зустрічатися з урядовими та гуманітарними виконавцями, щоб визначити ролі та обов’язки у 
заходах реагування на надзвичайну ситуацію, що стосуються ПЗПСП (наприклад, урядові 
структури, МНУО, НУО, організації на рівні громади та інші ключові партнери у сфері охорони 
здоров’я, захисту, освіти, харчування, координування та управління таборами й інших секторів).

Сприяти координуванню дій між різними виконавцями з метою уникнення дублювання, 
а також задля реагування на перешкоди та заповнення прогалин у заходах реагування на 
основі МПП із ПЗПСП та відповідних оцінювань.

Сприяти проведенню оцінювання потреб у сфері ПЗПСП і включенню ПЗПСП до оцінювання 
потреб та постійного моніторингу відповідними секторами з метою інформаційного наповнення 
плану реагування (наприклад, аналізи гуманітарних потреб, плани гуманітарного реагування та 
плани реагування щодо біженців).

Провести та розповсюдити комплексне картування виконавців, послуг та заходів у сфері 
ПЗПСП (наприклад, картування послуг із ПЗПСП з використанням інструменту «4Ws», аналіз 
прогалин МПП). Слід проводити регулярні перегляди прогалин у послугах із метою проведення 
належного планування.

Розробити, зміцнити, оновити та впровадити спільні шляхи перенаправлення задля сприяння 
доступу до повного спектру послуг та заходів із ПЗПСП та додаткових видів підтримки (наприклад, 
захист, у тому числі, захист дітей та гендерно зумовлене насильство, охорона здоров’я, освіта, 
забезпечення засобів до існування та підтримка на рівні громади) за потреби (наприклад, каталог 
послуг та інформація про перенаправлення, поширені форми та шляхи перенаправлення, 
стандартні операційні процедури (СОП)).

Регулярно ділитися інформацією із гуманітарними організаціями у сфері ПЗПСП та іншими 
виконавцями (наприклад, звіти про проведене оцінювання, довідники послуг та зібрана 
інформація у визначених групах на платформі mhpss.net).

20  Із метою уникнення фрагментації та дублювання важливо, щоб діяла лише одна координаційна група з ПЗПСП. Якщо існують окремі 
координаційні групи (наприклад, координаційна група з «психічного здоров’я» та координаційна група з «психосоціальної підтримки»), їх слід 
об’єднати в одну загальну групу для координування заходів реагування у сфері ПЗПСП. Див. джерела IASC (2007). Guidelines on MHPSS in Emergency 
Settings (Керівництво МПК із ПЗПСП в умовах надзвичайної ситуації); Summary Record, IASC Principals meeting (засідання головуючих МПК), 5 грудня 
2019 року; Sphere (2018). The Sphere Handbook (Проект «Сфера») 2018; та Global Protection Cluster (Глобальний кластер із питань захисту) (2020). 
Результати у сферах ПЗПСП та захисту.

https://mhpss.net/
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/summary-record-iasc-principals-meeting-5-december-2019
https://spherestandards.org/handbook-2018/
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/MHPSS-and-Protection.pdf
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ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

Розповсюджувати та адаптувати рекомендації щодо ПЗПСП (наприклад, ресурси МПК, МПП із 
ПЗПСП) та проводити швидкі орієнтування із використання цих рекомендацій для організацій, які 
фінансують, планують або впроваджують заходи із ПЗПСП.

Сприяти розвитку сталих систем охорони психічного здоров’я, соціальної допомоги 
та освіти як частини планування відновлення на ранніх етапах та під час тривалих криз. 
Забезпечити зв’язок заходів із ПЗПСП в умовах надзвичайної ситуації із комплексними та 
доповнюючими заходами з розвитку, координуючи дії з донорами та урядовими структурами 
(наприклад, сприяння довгостроковому плануванню із залученими урядовими та національними 
виконавцями на центральному рівні, проведенню заходів із розвитку робочої сили, реалізації 
демонстраційних проектів, що демонструють реформування системи в географічному районі).

Просувати включення ПЗПСП у процеси виділення фінансування та ресурсів (наприклад, 
спрямування на донорів, механізми фінансування).

Просувати аспекти щодо ПЗПСП для дорослих та дітей у різних секторах та за участі 
різних виконавців (наприклад, надання гуманітарної допомоги у спосіб, який би знижував рівень 
стресу та сприяв гідності, в тому числі послуги з ПЗПСП, створені іншими секторами завдяки 
шляхам перенаправлення).

Сприяти управлінню інформацією та звітуванню про заходи та індикатори з ПЗПСП. Сюди 
входить визначення індикаторів МіО щодо ПЗПСП для гуманітарних інформаційних систем 
(наприклад, міжвідомчих/кластерних систем звітності) та орієнтування організацій щодо того, як 
користуватися цими системами.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Розробити спільні робочі плани щодо ПЗПСП у межах ТРГ із ПЗПСП, забезпечуючи зв’язки і 
сприяючи співпраці у впровадженні заходів у межах та між секторами та організаціями.

За потреби створити (надалі) субнаціональні робочі групи з ПЗПСП.

Створити мультидисциплінарні робочі групи для роботи над нагальними проблемами в певному 
контексті, які не вирішуються ніким іншим (наприклад, реагування на проблему суїциду, послуги з 
ПЗПСП для дітей, пов’язаних зі збройними силами та групами, перинатальне психічне здоров’я тощо).

Провести орієнтування для координаційних кластерних груп, багатосекторних 
координаційних груп стосовно біженців та координаторів сфери відповідальності щодо 
ПЗПСП, щоб визначити, як їхні відповідні сектори сприяють досягненню результатів у сфері ПЗПСП 
та як заходи з ПЗПСП можуть сприяти досягненню результатів в інших секторах, а також визначити 
можливості для ефективного інтегрованого впровадження програм.

Розробити та вести реєстр національних тренерів-експертів для навчальних програм у 
сфері ПЗПСП (наприклад, базові психосоціальні навички, mhGAP-ГУМ, психологічні інтервенції, 
соціальне та емоційне навчання, комплексні програми з позитивного батьківства).

Просувати місцеві та національні політики й інтервенції з метою відображення міжнародних 
рекомендацій стосовно кращих практик щодо ПЗПСП та надавати підтримку урядовим виконавцям 
у розробці, впровадженні або посиленні послуг.

Сприяти розбудові спроможностей на національному рівні із метою забезпечення 
продовження процесу координування шляхом сприяння впровадженню або створення сталих 
координаційних структур, у тому числі зацікавлені особи з боку уряду та громадянського суспільства.
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Ключові контакти для отримання технічної підтримки

Референтна група Міжвідомчого постійного комітету (МПК) із ПЗПСП 
пропонує технічну підтримку, наставництво та навчання робочим групам із ПЗПСП 
на рівні країни з таких питань, як створення робочої групи з ПЗПСП, проведення 
оцінювання потреб, налагодження зв’язку із кластерними/секторними групами, 
проведення ситуаційного аналізу, рекомендації щодо перенаправлень та картування 
послуг, а також МіО. Звернення мають бути міжвідомчими та можуть надсилатися 
електронною поштою на адресу mhpss.refgroup@gmail.com.

Механізми нагальної підтримки все частіше залучають експертів із ПЗПСП з метою 
надання підтримки у створенні координаційних структур для зміцнення спроможностей 
щодо психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Експерти працюють у режимі 
резервного партнерства з такими агентствами ООН, як ВООЗ, МОМ, УВКБ ООН та ЮНІСЕФ. 
Наприклад, голландський механізм нагальної підтримки, який впроваджується у співпраці з 
Референтною групою МПК із ПЗПСП, звертає особливу увагу на залучення координаторів у 
сфері ПЗПСП (контактні дані: mhpss@rvo.nl).

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

mailto:mhpss.refgroup%40gmail.com?subject=
mailto:mhpss%40rvo.nl?subject=
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation#section-1


25Мінімальний пакет послуг із психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

1.2 
Оцінювання потреб та ресурсів у сфері ПЗПСП 
задля скеровування процесу розробки та 
впровадження програм
Для обґрунтування ініціювання послуг та заходів із ПЗПСП не потрібно проводити детальне 
оцінювання потреб.

Проте важливо оцінювати потреби та ресурси у сфері ПЗПСП задля скеровування процесу 
планування детальніших програмних заходів, відповідних певному контексту. Це передбачає збір 
початкової інформації про гуманітарний контекст, цільові групи населення, існуючі національні/місцеві 
спроможності, політики, плани та заходи реагування на надзвичайну ситуацію у сфері ПЗПСП. 

Координований підхід до оцінювання надзвичайної ситуації та до процесу пріоритизування потреб 
постраждалих осіб формує підґрунтя для зв’язного та ефективного реагування у сфері 
ПЗПСП. 

Незалежно від того, чи проводять організації незалежні або спільні міжвідомчі швидкі оцінювання, 
отримані звіти мають бути доступними через ТРГ із ПЗПСП для уникнення дублювання та 
обґрунтування гуманітарного реагування.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Оцінювання потреб та ресурсів у сфері ПЗПСП задля 
скеровування процесу розробки та впровадження програм
Дії

Включити аспекти та запитання у сфері ПЗПСП до процесів планування, розробки, 
впровадження та аналізу багатокластерних/секторних оцінювань (наприклад, освіта, захист, 
охорона здоров’я, координування та управління таборами, притулок, а також такі сфери 
відповідальності, як захист дітей, гендерно зумовлене насильство).

Провести короткий аналіз документів на основі існуючої інформації щодо послуг із ПЗПСП для 
осіб усіх вікових груп та гендерів (наприклад, національні системи для послуг із ПЗПСП, політики 
та плани, національний контекст, постраждале населення, попередні оцінювання та звіти, які 
регулярно публікуються, такі як профілі країн в Атласі ВООЗ із психічного здоров’я, дані щодо 
психічного здоров’я Глобальної обсерваторії ВООЗ з охорони здоров’я та дані Інституту показників і 
оцінки здоров’я (IHME) щодо тягаря охорони психічного здоров’я у країні.
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Навчити персонал та волонтерів, які збирають дані із ПЗПСП у постраждалого населення, етичним 
принципам та рекомендаціям із безпеки, базовим навичкам проведення інтерв’ю та базовим 
навичкам надання психосоціальної підтримки (див. Захід 3.2 Орієнтування працівників на 
передовій реагування і лідерів громади щодо базових навичок психосоціальної підтримки).

Провести оцінювання потреб на рівні громади з метою збору та аналізу інформації щодо 
ймовірних потреб у послугах із ПЗПСП та механізмів копінгу; ризиків і захисних факторів; груп ризику; 
культурного розуміння та проявів психічного благополуччя та дистресу; термінів, які вживаються для 
обговорення психічного здоров’я та благополуччя; способів звернення по допомогу; перешкод на 
шляху до отримання допомоги; заходів із ПЗПСП на рівні громади; та побажань членів громади щодо 
видів необхідної підтримки. Розбивати дані за гендером, віком і видом інвалідності та забезпечити 
змішані гендерні команди зі збору даних, за доречності.  

Провести оцінювання спроможностей шляхом збору інформації про системи та послуги з 
охорони психічного здоров’я; заходи з ПЗПСП; організаційні спроможності; системи дипломної та 
післядипломної освіти для різних кадрів у сфері ПЗПСП; компетенції та потреби у навчанні персоналу; 
шляхи перенаправлення; та прогалини МПП із ПЗПСП.

Обмінюватися інформацією та обговорювати результати оцінювання з виконавцями у 
сфері гуманітарної допомоги та постраждалими групами населення (наприклад, через місцеві та 
міжнародні списки для листування, такі як списки Референтної групи МПК із ПЗПСП); презентації 
та обговорення результатів із відповідними національними/місцевими та міжнародними 
зацікавленими особами, координаційними групами та кластерами; громадські обговорення або 
стислі огляди коротких оцінювань із забезпеченням перекладу місцевою мовою).

Сприяти включенню результатів оцінювань потреб щодо ПЗПСП в інструменти планування 
гуманітарного реагування та документи щодо фінансування (наприклад, аналізи 
гуманітарних потреб, плани реагування щодо біженців, плани стратегічної готовності та 
реагування, кластерні стратегії, звернення на отримання фінансування).

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

За потреби проводити комплексні детальні ситуативні аналізи та оцінювання потреб на 
рівні громади, які залучають різні підгрупи постраждалого населення (наприклад, через довірених 
членів громади, де це доречно); застосовувати методи, розроблені з метою максимізації безпечної 
та значущої участі людей різного гендеру та вікових груп; і забезпечити належну підготовку та 
відповідний склад команд зі збору даних (наприклад, змішані гендерні команди чи жіночі команди).

Провести та опублікувати комплексний аналіз літератури щодо послуг із ПЗПСП, 
характерних для країни/постраждалого населення та/або кризи.
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  Ключовий аспект 2: Оцінювання, які демонструють рівень поширеності психічних розладів в 
умовах гуманітарної кризи, не є істотними передумовами для ініціювання послуг

Епідеміологічні дослідження складно провести вдало, вони потребують значних фінансових 
та часових витрат, і постійно демонструють, що виявлені потреби є більшими, ніж спроможність 
реагувати на них. Наразі вже існують глобальні розрахунки ВООЗ, які можуть бути використані 
для обґрунтування програм із ПЗПСП.21

 ▶ Більшість людей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, зазнають психологічного 
дистресу, і ситуація для більшості з них із часом покращиться.

 ▶ За підрахунками, одна особа з п’яти (22%), яка проживала в районі, що зазнав впливу конфлікту 
впродовж попередніх 10 років, має проблеми із психічним здоров’ям; одна особа із 11-ти (9%) матиме 
середній або тяжкий психічний розлад.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

21 Charlson F. et al. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis (Нові підрахунки 
ВООЗ щодо поширення психічних розладів в умовах конфлікту: систематичний огляд та метааналіз). Медичний журнал «Ланцет» 394, с. 240-248.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-0#section-1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30934-1/fulltext#seccestitle120
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2.1 
Розробка, планування та координування програм із 
ПЗПСП
Програми з ПЗПСП мають бути ретельно розроблені, сплановані та скоординовані з метою 
максимізації ефективності та усунення ризику шкоди.

Інформація, зібрана через координаційні механізми та шляхом проведення оцінювань у 
сфері ПЗПСП, має використовуватися для пріоритизації потреб та вибору або адаптації 
програмних заходів та дій у співпраці з ключовими зацікавленими особами (наприклад, 
урядовими виконавцями, постачальниками та користувачами послуг, у тому числі людьми різних 
вікових груп і з різними можливостями та інших членів громади).

Програми, розроблені за участі ключових зацікавлених осіб ймовірніше будуть більш 
відповідними, прийнятними та сталими.

Заходи, які інтегровані у ширші системи (наприклад, існуючі механізми підтримки на рівні 
громади, офіційні/неофіційні шкільні системи, послуги з охорони здоров’я та соціального 
забезпечення), можуть охопити більше людей, зазвичай спричиняють менше стигми та 
можуть сприяти більш сталому зміцненню систем та послуг.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Розробка, планування та координування програм із 
ПЗПСП
Дії

Залучати та регулярно брати участь у зустрічах ТРГ із ПЗПСП, спілкуванні та заходах і інших 
відповідних механізмах координування для обміну інформацією про поточні або заплановані 
заходи з ПЗПСП; отримувати зворотний зв’язок; просувати кращі практики відповідно до 
міжнародних стандартів; та оптимізувати процес координування (наприклад, заповнюючи 
прогалини, уникаючи дублювання, дотримуючись міжнародних рекомендацій, використовуючи 
шляхи перенаправлення).
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Залучати представників ключових зацікавлених осіб (наприклад, уряд, членів громади 
та користувачів послуг) до процесу розробки та планування програм, які відповідають їхнім 
потребам та пріоритетам; розбудовувати існуючі спроможності; які є чутливими до гендеру та віку; 
є культурно доречними; і не заподіюють шкоди (наприклад, залучення через зустрічі, обговорення 
у фокус-групах, семінари з розробки програм за участі зацікавлених осіб тощо).

Визначати існуючі людські ресурси та ініціативи, які можуть бути залучені до заходів 
реагування (наприклад, надавачі послуг з охорони здоров’я та соціального забезпечення, 
комітети з громадської освіти, комітети із захисту дітей на рівні громади, адвокаційні кампанії).

Оцінити можливості для співпраці з місцевими та національними партнерами з метою 
впровадження заходів із ПЗПСП та перебудови таких партнерств у пропозиції щодо фінансування, 
за можливості (наприклад, через технічну підтримку та партнерства з розбудови інституційної 
спроможності).

Обрати програмні заходи, ґрунтуючись на потребах та пріоритетах громади, визначених під 
час проведення оцінювань, виявлених прогалин у заходах реагування на гуманітарну кризу у сфері 
ПЗПСП (наприклад, див. Захід 1.1 Координування дій у сфері ПЗПСП у межах секторів та між ними) та 
спроможностях людських ресурсів (HR).

Якщо декілька команд в межах організації (наприклад, у сфері захисту дітей, гендерно зумовленого 
насильства, охорони здоров’я) сприяють досягненню результатів програм із ПЗПСП, слід уточнити 
обсяг та межі кожної ролі та критерії перенаправлення між ролями/послугами, як внутрішньо, 
так і зовнішньо.

Сприяти виконанню завдань координаційної групи, таких як вправи на картування, 
розповсюдження рекомендацій щодо ПЗПСП серед різних виконавців, адвокаційна діяльність 
щодо фінансування послуг із ПЗПСП, звітування про заходи з ПЗПСП та загальні індикатори, а 
також розробка поширених шляхів перенаправлення.

Розробити місцеву процедуру управління кризовими ситуаціями для скеровування 
персоналу, який може зіткнутися з особами у групі ризику скоєння суїциду, заподіяння шкоди собі 
або іншим, у тому числі що робити, коли варіанти перенаправлення недоступні.

Вживати заходів для планування та створення сталих систем з охорони психічного здоров’я, 
соціального забезпечення та освіти під час раннього відновлення та затяжних криз.

Розробити попередню стратегію виходу з відповідними місцевими та національними 
зацікавленими особами, а також з користувачами послуг та їхніми сім’ями та оновлювати її в 
процесі розвитку програми.
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  Ключовий аспект 3: Контекстуалізація

Заходи та програмні матеріали слід вибирати та адаптувати у співпраці з членами громади, які 
зазнали впливу.

У разі використання раніше розроблених посібників, навчальних програм та інформаційних 
матеріалів, їх слід контекстуалізувати, застосовуючи методи за участі зацікавлених осіб задля 
покращення їх відповідності та доречності до конкретного контексту надзвичайної ситуації 

(також див. частини із ресурсами за участі зацікавлених осіб щодо оцінювання, МіО та заходів з розробки 
програми).

Аспекти включають вид надзвичайної ситуації; вік, гендер, потреби, ресурси та культуру 
постраждалого населення; наявні людські та матеріальні ресурси; доступні засоби комунікації та 
вподобання різних підгруп населення.

Матеріали програм та МіО будуть найбільш обґрунтованими та матимуть найбільший вплив, 
якщо вони будуть задовольняти актуальні потреби, використовуватимуть місцеву термінологію для 
визначення понять, пов’язаних із ПЗПСП, та приклади випадків, що відповідають місцевому контексту 
(наприклад, використовуючи місцево значущі терміни, зображення та назви). Див. також відповідні ключові 
рекомендації, стандарти та інструменти щодо контекстуалізації на вебплатформі МПП із ПЗПСП.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-0#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-2#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-1#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-1#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-1#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-1#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-2#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-1#section-1
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2.2 
Розробка та впровадження системи моніторингу і 
оцінки (МіО)
Схема МіО щодо впровадження програм із ПЗПСП має бути розроблена як частина початкового 
етапу розробки програми.

У разі включення ПЗПСП до існуючих програмних заходів, плани МіО мають бути оновлені і містити 
компоненти ПЗПСП.

Рекомендації щодо вибору відповідних показників та засобів верифікації представлено у Загальній 
схемі моніторингу і оцінки програм із ПЗПСП в умовах надзвичайної ситуації.22 Ця система рекомендує 
якісні та кількісні інструменти для вимірювання шести індикаторів впливу мети, що відповідають 
загальній меті зменшення рівня страждань та покращення психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя:

1. функціонування

2. суб’єктивне благополуччя

3. соціальна поведінка

4. соціальне згуртування

5. здатність людей із психічним розладами та психосоціальними проблемами справлятися з проблемами

6. подолання дистресу та/або наявності психічного, неврологічного розладу або розладу внаслідок 
вживання психоактивних речовин (або його симптомів).

22  IASC (майбутня публікація, 2021). A Common Monitoring and Evaluation Framework for MHPSS in Emergency Settings: Revised Field Test Version 
with Means of Verification (Загальна схема моніторингу і оцінки програм ПЗПСП в умовах надзвичайної ситуації: Оновлена тестова версія із 
засобами верифікації).
23  За певних обставин може виникнути необхідність розпочати надання невідкладних послуг до повного створення інструментів та систем МіО.
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ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Розробка та впровадження системи моніторингу і оцінки 
(МіО)
Дії

Вибрати відповідні індикатори та інструменти вимірювання (відомі як засоби верифікації), які 
відповідають завданням кожного заходу.23

Розробити/вибрати та адаптувати інструменти МіО для оцінювання проміжних та кінцевих 
результатів програми (наприклад, пре- та пост-тестування знань чи очікуваної компетенції 
щодо заходів із розбудови спроможностей; засоби функціонування, суб’єктивне благополуччя, 
дистрес, копінг, соціальна поведінка або згуртованість з метою проведення інтервенцій щодо 
благополуччя). Інструменти мають бути відповідними віку, гендеру та можливостям учасників. Збір 
даних має брати до уваги розподіл за віком, гендером та порушенням.

Обмінюватися даними про ключові індикатори з міжвідомчими групами з управління 
інформацією (наприклад, системи управління інформацією, якими керують кластери, сфери 
відповідальності або Управлінням з координації гуманітарних справ (OCHA); див. також відповідні 
додаткові дії нижче).

Працювати з репрезентативними групами членів громади з метою розробки механізму надання 
зворотного зв’язку та подання скарг, який був би доступним та чутливим до культурних, 
гендерних аспектів, можливостей та вікових питань (у тому числі зручність користування для дітей 
та старших дорослих осіб). Широко поширювати інформацію про те, як використовувати цей 
механізм, і забезпечити, що учасники програми та інші члени громади розуміють його та знають, 
як ним користуватися.

Залучити репрезентативних учасників та працівників програми до поточного процесу 
МіО програм із метою визначення змін у потребах, оцінювання результатів програм із ПЗПСП та 
оцінювання задоволеність користувачів послугами.

Проводити регулярні аналізи програмної діяльності щодо МіО за участі зацікавлених осіб 
із метою формулювання отриманого досвіду та обґрунтування поточних програмних покращень.

Проаналізувати потенційну ненавмисну шкоду24, яка може бути заподіяна процесами збору 
даних, та активно попереджувати або пом’якшувати такі ризики, наприклад, навчання осіб, які 
збирають дані, та персоналу з питань МіО базовим навичкам психосоціальної підтримки (див. 
Захід 3.2 Орієнтування працівників на передовій реагування і лідерів громади щодо базових навичок 
психосоціальної підтримки); забезпечуючи збір особливо конфіденційних даних належним чином 
підготовленими працівниками; та інформуючи учасників про те, що участь є добровільною і може 
бути припинена в будь-який момент без жодного впливу на їхній доступ до послуг.

Примітка: Організації, які проводять навчання у сфері ПЗПСП (наприклад, тренінги з базової психосоціальної підтримки), але не 
надають безпосередніх послуг із ПЗПСП, повинні вимірювати результати навчання (тобто зміни в знаннях/компетенції), проте, 
ймовірно, їм не доведеться реалізовувати всі дії у списку контрольних показників МіО.

24 Шкідливі наслідки можуть включати підвищення дистресу через здійснення тиску на дітей щодо обговорення складного досвіду, погіршення 
стигми внаслідок вживання образливих висловлювань або зміну балансу влади в межах сім’ї чи громади шляхом надання переваги певним 
особам та сім’ям щодо участі порівняно з іншими.
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Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Обговорити результати оцінювань та оцінок із представниками громади (наприклад, 
учасниками програми, державними службовцями та відповідними координаційними групами), щоб 
зрозуміти, чому заходи можуть не давати очікуваних результатів, чи були залишені поза увагою певні 
групи, і якщо так, то як їм можна надати послуги. Інформація має передаватися у спосіб, чутливий до 
конфліктів, відповідно до місцевих протоколів обміну інформацією. Дані, які можуть завдати шкоди 
або скомпрометувати неупередженість, не повинні передаватися (наприклад, у контексті конфлікту 
чи масових заворушень).

Ділитися інформацією про індикатори та засоби верифікації на засіданнях ТРГ із ПЗПСП 
задля покращення навчання та підзвітності в межах загального реагування.

Ділитися інформацією про дані результатів із відповідними координаційними групами.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

   Ключовий аспект 4: Створення безпечних систем управління інформацією

Важливо розробити безпечні системи, протоколи та інструменти для безпечного 
документування та управління персональними даними. Доступ до особистої інформації має 
суворо контролюватися відповідно до національного законодавства про захист даних і 

надаватися лише тим, кому інформація є абсолютно необхідною для виконання своєї роботи. Див. 
відповідні рекомендації, стандарти та інструменти на вебплатформі МПП із ПЗПСП для отримання 
настанов щодо обміну інформацією, обробки даних та розробки протоколів захисту даних.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-2#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-2#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-2#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-2#section-1


35Мінімальний пакет послуг із психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

2.3 
Турбота про персонал та волонтерів, які надають 
послуги з ПЗПСП
Гуманітарна робота часто передбачає стресові події, поширені страждання, тривалі години роботи, 
величезне навантаження та загрози безпеці.

Місцевий персонал та волонтери можуть зазнавати впливу кризи і часто живуть та працюють 
у постраждалих громадах, поєднуючи сімейні та громадські обов’язки із непростими професійними 
обов’язками. У разі, якщо їх оцінюють як осіб, які працюють зі стигматизованими групами або сторонами 
конфлікту, вони можуть наражатися на ворожість та звинувачення з боку членів громади.

Міжнародний персонал також може зіткнутися з унікальними стресовими чинниками, такими як 
віддаленість від своїх мереж підтримки та проживання на базах із обмеженою свободою. Під час спалахів 
інфекційних захворювань працівники на передовій реагування іноді зазнають стигматизації через уявний 
ризик зараження.

Організації мають обов’язок надавати допомогу задля захисту психічного здоров’я, психосоціального 
благополуччя і безпеки міжнародних та національних працівників в умовах гуманітарної кризи. Інтервенції 
із захисту та сприяння благополуччю можуть проводитися до, під час і після виконання завдань та 
можуть включати дії на індивідуальному, командному, управлінському та загально-організаційному рівнях.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Турбота про персонал та волонтерів, які надають послуги 
з ПЗПСП
Дії

Запровадити політики та конкретні організаційні механізми для захисту та сприяння 
психічному здоров’ю та психологічному благополуччю працівників, які реалізовують 
програми з ПЗПСП.

Визначити потенційні стресові чинники, пов’язані з роботою, в оголошеннях про вакансії та 
обговорити їх із кандидатами у процесі найму на роботу з метою оцінки їхньої відповідності посаді.

Надати працівникам інформацію про послуги з підтримки, доступні під час введення на посаду, 
у тому числі послуги з ПЗПСП (наприклад, системи підтримки за принципом «рівний рівному») та 
способи доступу до підтримки.
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Визначити робочі години, слідкувати за понаднормовими годинами роботи та 
забезпечити відпочинок, оздоровлення та оплачуваний вільний час. Просувати очікування, що 
працівники робитимуть достатню кількість перерв впродовж робочого дня.

Слідкувати за благополуччям робочої сили та оцінювати роботу на предмет 
потенційних стресових чинників та ризиків для психічного здоров’я. Вживати заходів щодо 
реагування, пом’якшення або усунення цих ризиків. Слідкувати та оцінювати прогрес через рівні 
проміжки часу та у відповідь на відповідні зміни обставин (наприклад, підвищена незахищеність).

Провести навчання для працівників у сфері ПЗПСП (працівників на передовій реагування, 
керівників та допоміжного персоналу) щодо базових навичок психосоціальної підтримки 
(у тому числі самодопомоги) із метою забезпечення надання ефективної підтримки собі та один 
одному (див. Захід 3.2 Орієнтування працівників на передовій реагування і лідерів громади щодо 
базових навичок психосоціальної підтримки).

Провести навчання для усіх лідерів, керівників команд та супервізорів працівників програм із 
ПЗПСП щодо їх ролі в моніторингу та зменшенні стресових чинників, пов’язаних із роботою, і щодо 
того, як поводитися із працівниками, які пережили або були свідками надзвичайно стресових 
подій (тобто, застосовуючи базові навички психосоціальної підтримки; скеровуючи персонал за 
допомогою протоколів звітування; зв’язуючи їх із наявними видами підтримки в організації). (Див. 
Захід 2.1 Розробка, планування та координування програм із ПЗПСП).

Розробити чіткий протокол щодо людських ресурсів для звітування та реагування на 
надзвичайно несприятливі події/стресові інциденти (наприклад, суїцид клієнта, сексуальні 
домагання, напади, інші інциденти щодо безпеки), який включав би надання базової підтримки 
відразу ж після події.

Організувати форум для працівників задля створення можливості поставити запитання та 
висловити занепокоєння щодо ризиків для себе та своїх колег.

Попереджувати та пом’якшувати наслідки стресу, в тому числі зручний, рівноправний та 
економічно доступний доступ до культурно відповідної емоційної підтримки для всіх 
працівників.25

Якщо зовнішні надавачі послуг укладають контракти на надання робочої сили, забезпечити, 
що якість їхніх послуг із ПЗПСП є доказово обґрунтованою та відповідає міжнародним 
рекомендаціям.

25  Послуги з підтримки можуть надаватися в закладах або зовнішніми організаціями-підрядниками. Таке охоплення послугами інколи 
поширюється на членів сімей працівників.
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Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Забезпечити доступність підтримки до, під час та після завдань та контрактів 
(наприклад, консультації з терапевтом/психологом; ресурси з переліком доступних варіантів 
професійної допомоги та підтримки за принципом «рівний-рівному»).

Домовитися про те, щоб фахівець з охорони психічного здоров’я зв’язався з працівниками, які 
пережили надзвичайно стресову подію в період від одного до трьох місяців після події, щоб 
оцінити, як вони функціонують та почуваються, та зробити перенаправлення для тих, хто потребує 
подальшої підтримки чи лікування.

Проводити щорічні оглядові зустрічі з охорони психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя з метою перегляду досвіду підтримки робочої сили організації та забезпечити 
подібну підтримку національного та міжнародного персоналу (забезпечуючи адаптацію підтримки 
до культурних аспектів).

Проводити заходи з підвищення рівня обізнаності, зниження рівня стигматизації та інші 
ініціативи із метою сприяння психічному здоров’ю та благополуччю робочої сили та вихованню 
культури просування психічного здоров’я серед працівників та керівників.

Забезпечити евакуацію та час за межами роботи з огляду на психічні та фізичні 
захворювання.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

   Ключовий аспект 5: Благополуччя персоналу не є відповідальністю працівників програми з ПЗПСП

Психічне здоров’я та благополуччя персоналу є відповідальністю керівництва та відділу 
з питань людських ресурсів, а не технічних або програмних команд із ПЗПСП. Проте 
через свої знання та навички працівники програм із ПЗПСП часто отримують звернення 
від колег щодо надання підтримки та прохання дати пораду щодо ініціатив із забезпечення 
благополуччя персоналу.

Це може бути проблематично з огляду на етику та може поставити працівників програм із ПЗПСП 
у складне становище, потенційно наражаючи їх на конфлікт інтересів та ускладнюючи збереження 
професійних меж. 
Надання послуг чи підтримки колегам працівниками програми з ПЗПСП – це також неналежне 
використання часу персоналу та донорських коштів, якщо ці кошти призначені для отримання користі 
постраждалими членами громади завдяки програмній діяльності. 

Отже, організації повинні чітко розмежувати ролі працівників програми з ПЗПСП та персоналу, 
відповідального за благополуччя персоналу (наприклад, психологи для персоналу, команди з питань 
людських ресурсів). Попри те, що працівники програми з ПЗПСП можуть мати корисні думки щодо 
стратегій забезпечення благополуччя персоналу, відповідності послуг із підтримки та організаційних 
планів, надзвичайно важливо, щоб це залишалося основним обов’язком керівництва та відділу з 
питань людських ресурсів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-3#section-1
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2.4 
Сприяння розвитку компетенцій у сфері ПЗПСП 
серед персоналу та волонтерів
Працівники програм із ПЗПСП мають отримувати належну підготовку, супервізію та підтримку на 
основі вимог щодо заходів, до впровадження яких вони залучені.

Спостереження, оцінювання та підтримка розвитку компетенцій (знань, навичок та ставлення) 
допомагають забезпечити якість допомоги у різних секторах. Оцінювання та моніторинг компетенцій 
також може допомогти адаптувати навчання, підтримку та супервізію.

Безперервна супервізія може (1) надавати підтримку працівникам та волонтерам у виконанні їхньої 
ролі; (2) створити безпечне місце для обговорення викликів; (3) сприяти безперервному розвитку 
компетенції; (4) забезпечити дотримання етичних норм; та (5) посилити самодопомогу персоналу.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Сприяння розвитку компетенцій у сфері ПЗПСП серед 
персоналу та волонтерів
Дії

Створити компетенції, необхідні для ефективного проведення кожного заходу26 (див. заходи 
програми з ПЗПСП у Розділі 3 та рекомендовані теми навчання для конкретних програмних заходів 
на вебплатформі МПП із ПЗПСП).

Оцінити існуючі компетенції персоналу та волонтерів для обґрунтування та адаптації тренінгів 
та супервізії, зосередивши увагу на компетенціях, які найбільше потребують розвитку (див. 
Захід 1.2 Оцінювання потреб та ресурсів у сфері ПЗПСП задля скеровування процесу розробки та 
впровадження програм).

Забезпечити, що працівники, відповідальні за контроль, навчання та супервізію, знали, як 
провести ефективні орієнтовані на компетенції тренінги та супервізію.

Розробити графік та структуру проведення регулярного моніторингу, заходів з підтримки та 
супервізії для працівників програми з ПЗПСП (наприклад, щотижневі зустрічі команд, щомісячні 
зустрічі на супервізії, віддалено або особисто).

26  Прагнути узгодження з будь-якими відповідними моделями компетенцій, розробленими національними органами ліцензування та 
національними професійними асоціаціями, за доречності.

https://mhpssmsp.org/uk/all-activities
https://mhpssmsp.org/uk/all-activities
https://mhpssmsp.org/uk/all-activities
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Встановити чіткі лінії відповідальності та спілкування між особами, відповідальними за 
навчання, супервізію та/або управління.

Визначити конфіденційний простір або конфіденційні засоби спілкування для регулярної 
підтримки та супервізії.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Проводити регулярні оцінювання компетенції працівників для обґрунтування додаткового 
навчання та супервізії.

Впроваджувати програми безперервного навчання, щоб продовжувати формувати компетенції 
працівників у їхніх технічних сферах роботи та сприяти професійному розвитку.

Встановити контрольні показники для мінімального безпечного та ефективного рівня 
ключових компетенцій працівників, що відповідають сектору, складності та контексту надання 
послуг.

Посилити структури супервізії шляхом залучення досвідчених старших керівників для 
проведення супервізії, наставництва та навчання керівників програмного рівня.

Забезпечити, що на різних осіб покладено обов’язки управління та супервізії/наставництва.

Оцінювати та сприяти розвитку компетенції супервізорів.

Оцінювати та сприяти розвитку компетенції тренерів.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-4#section-1
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INTRODUCTION

Орієнтування гуманітарних виконавців і 
членів громади щодо ПЗПСП

3.1 
Орієнтування виконавців у сфері гуманітарної 
допомоги і членів громади щодо ПЗПСП та 
просування аспектів і дій у сфері ПЗПСП
Орієнтування та адвокаційна діяльність у сфері ПЗПСП можуть впливати на різних гуманітарних 
виконавців та сприяти врахуванню ними аспектів ПЗПСП, таким чином просуваючи та захищаючи 
психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя.

Це включає надання допомоги у співчутливий спосіб, що сприяє гідності, автономності, безпеці, 
впевненості у своїх силах та соціальній підтримці, а також мінімізує психологічний дистрес.

Гуманітарні виконавці та члени громади мають бути поінформовані про важливість інтеграції 
ПЗПСП у заходи реагування на надзвичайні ситуації, що впроваджуються різними секторами, а також про 
очікувані результати та відповідні аспекти.

Орієнтування та адвокаційна діяльність у сфері ПЗПСП можуть допомогти особам, відповідальним за 
ухвалення рішень, зрозуміти цінність ПЗПСП, і це може призвести до збільшення ресурсів, у тому 
числі виділення фінансування.

Ретельне планування та координування зусиль щодо орієнтування та адвокаційної 
діяльності можуть допомогти забезпечити послідовність повідомлень та підвищити ефективність 
(див. Захід 1.1 Координування дій у сфері ПЗПСП у межах секторів та між ними).



42 Мінімальний пакет послуг із психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Орієнтування гуманітарних виконавців та членів громади 
щодо ПЗПСП і просування аспектів та дій у сфері ПЗПСП

Дії

Розробити план орієнтаційних та адвокаційних семінарів і обговорень щодо ПЗПСП для 
цільової аудиторії (наприклад, для осіб, що беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, 
та осіб, відповідальних за ухвалення рішень, урядових виконавців, надавачів послуг у різних 
секторах, громадських комітетів у різних секторах, лідерів громад, організацій на рівні громади/
ГО, у тому числі організації, очолювані жінками, та організації для осіб з інвалідністю, молодіжних 
активістів та піклувальників тощо).

Сформулювати ключові повідомлення (наприклад, про доступні послуги та види підтримки у 
сфері ПЗПСП і про роль різних виконавців та секторів у процесі надання підтримки та просуванні 
психічного здоров’я та психосоціального благополуччя).

Організувати процес та розробити інформаційні матеріали з урахуванням контексту 
та постраждалого населення (наприклад, враховуючи різноманітність та інклюзію осіб різного 
віку та гендеру), беручи до уваги культуру, письменність та доступ до технологій (наприклад, 
сесії обговорення, радіопередачі, відео, плакати, інформаційні листівки, презентації PowerPoint, 
роздаткові матеріали).

Проводити орієнтування та зустрічі у відповідному безпечному та доступному приміщенні.

За потреби проводити подальший контроль із метою надання додаткової інформації та 
надавати підтримку гуманітарним виконавцям у процесі інтеграції заходів та аспектів у сфері 
ПЗПСП.

Залучати персонал із технічним досвідом у сфері ПЗПСП для надання підтримки у процесі 
розробки інформаційних матеріалів та комунікації з обраними виконавцями.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Організувати масштабніші зустрічі або семінари, які зберуть разом багатьох зацікавлених осіб 
і мобілізують довгострокові зусилля та виділення ресурсів на послуги і заходи з ПЗПСП (наприклад, 
урядових виконавців із різних міністерств, донорів).

Співпрацювати з місцевими та національними партнерами (наприклад, урядовими виконавцями, 
організаціями на рівні громади/ГО, такими як організації користувачів послуг, організації для осіб з 
інвалідністю) із метою розбудови спроможності (наприклад, шляхом проведення орієнтувань та 
семінарів) задля здійснення адвокаційної діяльності у сфері ПЗПСП.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-5#section-1
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3.2 
Орієнтування працівників на передовій 
реагування і лідерів громади щодо базових 
навичок психосоціальної підтримки
Працівники на передовій реагування, волонтери та ключові члени громади мають володіти 
базовими навичками психосоціальної підтримки, щоб надавати підтримку особам у стані дистресу, 
які нещодавно зазнали впливу серйозної кризової події. Рекомендується, щоб працівники на передовій 
реагування та члени громади, які користуються довірою, надавали таку підтримку як частину своїх 
обов’язків, коли вони зустрічаються з особами у стані гострого дистресу або з нагальними потребами.

Ця основна форма підтримки не є клінічною інтервенцією, а радше базовим, гуманним і 
підтримуючим заходом реагування на страждання і відправним моментом для надання подальшої 
підтримки та здійснення перенаправлення. Бахові навички психосоціальної підтримки передбачають 
уважне слухання, оцінювання базових потреб, сприяння соціальній підтримці, захист людей від 
подальшої шкоди і налагодження зв’язку із відповідними послугами та ресурсами.

Ця підтримка має надаватися належним чином у відповідних умовах (наприклад, у закладах охорони 
здоров’я, службах захисту, громаді загалом) для різних верств населення і має бути однією із частин 
ширшого реагування у сфері ПЗПСП, яке впроваджується разом із комплексними послугами та 
заходами з ПЗПСП.

Організації повинні координувати дії та співпрацювати щодо організації орієнтувань із базових 
навичок психосоціальної підтримки.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Орієнтування працівників на передовій реагування і лідерів 
громади щодо базових навичок психосоціальної підтримки

Дії

Визначити відповідні умови та цільові групи, у тому числі працівників на передовій 
реагування на надзвичайну ситуацію та ключових лідерів громади, до яких люди можуть 
звертатися за допомогою (наприклад, працівники на передовій реагування, у тому числі ті, хто 
працює у пунктах в’їзду та прийому, охоронці, працівники охорони здоров’я, водії карет швидкої 
допомоги, працівники з роздачі харчів, працівники сектору водопостачання, санітарії та гігієни, 
керівники таборів та працівники притулків, вчителі, молодіжні лідери та лідери-жінки, релігійні 
лідери, керівники громад та місцеві органи влади)
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Вибрати/розробити та адаптувати орієнтаційні матеріали з базових навичок психосоціальної 
підтримки для обраних цільових груп (наприклад, перша психологічна допомога (ППД) для 
дорослих та дітей, Кишеньковий посібник щодо ГЗН із підтримки тих, хто зазнав ГЗН, за умови 
відсутності виконавців у сфері ГЗН, LIVES для осіб, які беруть участь у заходах реагування на ГЗН; 
див. нижче Ключовий аспект 6: Навички надання психосоціальної підтримки для певних груп або видів 
надзвичайних ситуацій). 

Проводити орієнтування з базових навичок психосоціальної підтримки за сприяння персоналу, 
що має технічні експертні знання у сфері ПЗПСП.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Проводити орієнтування на повторення матеріалу та сесії з подальшого контролю, щоб 
надавати працівникам на передовій реагування і волонтерам можливість покращувати свої 
навички, а також забезпечувати наставництво.

Надати комплексний перелік наявних послуг та видів підтримки працівникам та 
волонтерам, що пройшли орієнтування з надання базової психосоціальної підтримки, з метою 
сприяння здійсненню перенаправлень.

Посилювати спроможності місцевих організацій та установ з орієнтування власного 
персоналу щодо надання базової психосоціальної підтримки.

Надавати базову психосоціальну підтримку через гарячі лінії (наприклад, запобігання суїцидам, 
підтримка у випадках ГЗН), які обслуговуються персоналом, якій пройшов підготовку та отримує супервізії.

    Ключовий аспект 6: Навички надання психосоціальної підтримки для конкретних груп або 
видів надзвичайної ситуації

«Базові навички психосоціальної підтримки» також іноді називають «базовими психосоціальними 
компетенціями», «базовими навичками надання допомоги», «основоположними навичками надання 
допомоги» або «основними клінічними навичками». Дії в межах заходу 3.2 пов’язані з навчанням 
працівників на передовій реагування та лідерів громади базовим навичкам психосоціальної 
підтримки незалежно від сектору та умов. Задля формування цих навичок були розроблені певні 
відповідні моделі та навчальні пакети, деякі з яких зосереджують увагу на конкретних гуманітарних 
контекстах та цільових групах населення:

 ▶ Перша психологічна допомога: наприклад, Всесвітня організація охорони здоров’я, War Trauma 
Foundation та World Vision International (2011) «Посібник з першої психологічної допомоги для 
працівників на місцях», «Посібник фасилітатора для орієнтації працівників на місцях». Ці джерела 
охоплюють загальні принципи ППД, які загалом застосовуються по відношенню до людей у стані 
гострого дистресу після впливу кризової події в різних умовах та для різних груп населення.

 ▶ Перша психологічна допомога спеціально для дітей: наприклад, Save the Children (2013) 
Посібник з навчання ППД для осіб, які працюють із дітьми та онлайн-курс з ППД для дітей 2017 року. 
Ці ресурси містять детальнішу інформацію щодо надання допомоги дітям, які перебувають у стані 
гострого дистресу після впливу кризової події.

 ▶ Особи, які беруть участь у заходах реагування на ГЗН: наприклад, ВООЗ (2014) Охорона 
здоров’я жінок, які зазнали насильства з боку інтимного партнера або сексуального насильства: 
Клінічний посібник. Ці ресурси надають працівникам сфери охорони здоров’я інформацію про 
першочергову підтримку у випадку насильства з боку інтимного партнера та сексуального 
насильства згідно з принципами LIVES (Слухати, запитувати про потреби та проблеми, 
підтверджувати, посилювати безпеку та надавати підтримку). Кишеньковий посібник щодо 
ГЗН (сфера відповідальності ГЗН) – Як підтримати особу, яка зазнала гендерного насильства, 
коли виконавці, які працюють із жертвами ГЗН, не доступні у вашому регіоні, надає загальні 
рекомендації щодо реагування та надання підтримки особам, які зазнали ГЗН, для осіб, які не є 
фахівцями з ГЗН.

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/pfa-one-day-programme-manual
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=781
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
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   Ключовий аспект 7: Навчання для виконавців у сфері захисту із певними визначеними ролями

Окрім базових навичок психосоціальної підтримки (див. Захід 3.2), деяким виконавцям у сфері 
захисту може знадобитися більш фахова підготовка та знання із ПЗПСП. Огляд рекомендованих 
тем для навчання з ПЗПСП для соціальних працівників у сфері захисту доступний на 
вебплатформі МПП із ПЗПСП.

Деякі сфери захисту, такі як опитування та документування подій зі слів осіб, які зазнали катування та 
насильства, захист та моніторинг прав людини, а також поглиблена робота з групами ризику можуть 
вимагати глибшого розуміння: впливу психічних розладів і переживання стресових подіяй на пам’ять 
та інші аспекти когнітивної функції; або як працювати з людьми, які мають тяжкі психічні розлади або 
психосоціальні/інтелектуальні порушення.

27  Для ознайомлення із коротким описом базових психосоціальних навичок («основна клінічна навичка») у контексті COVID див. WHO (2021). 
COVID-19 Clinical management: living guidance, Chapter 17: Management of neurological and mental manifestations associated with COVID-19 (Клінічне 
управління COVID-19: «живі» рекомендації, Частина 17: Управління неврологічними та психічними проявами, пов’язаними з COVID-19). Джерело 
доступне англійською мовою.
28  У вересні 2014 року ВООЗ опублікувала заяву щодо запобігання й усунення неповаги і зловживань під час пологів. У всьому світі жінки 
стикаються з образливим ставленням або недоглядом під час пологів у закладах охорони здоров’я. Такі практики порушують права жінок, 
перешкоджають зверненню по допомогу та користуванню послугами з охорони здоров’я матері і можуть призвести до ускладнень щодо їхнього 
здоров’я та благополуччя. WHO (2014). Prevention and elimination of disrespect and abuse during childbirth (Попередження та усунення неповаги та 
зловживань під час пологів).

 ▶ Навички надання психосоціальної підтримки під час спалахів інфекційних 
захворювань: у тому числі на хворобу, яку спричиняє вірус Ебола (ВООЗ, CBM Global, World Vision 
International, ЮНІСЕФ (2014). Перша психологічна допомога під час спалахів вірусу Ебола (ВООЗ, CBM 
Global, World Vision International, ЮНІСЕФ (2014). Перша психологічна допомога під час спалахів 
вірусу Ебола) та COVID-19 (МПК (2020)). Посібник для осіб, які беруть участь у заходах реагування 
на COVID-19, також може бути адаптований до інших видів закладів охорони здоров’я, у яких люди 
можуть зазнати сильного дистресу.27

Детальніший перелік матеріалів див. у відповідних рекомендаціях, стандартах та інструментах, а також рекомендовані теми для 
навчання з базових навичок психосоціальної підтримки для працівників на передовій реагування і лідерів громади на платформі МПП 

    Ключовий аспект 8: Надання базової психосоціальної підтримки в умовах закладу охорони здоров’я

Відбір належних працівників або волонтерів для орієнтування щодо базових навичок 
психосоціальної підтримки залежить від контексту надзвичайної ситуації (наприклад, конкретних 
потреб, груп населення, що наражаються на ризик, наявного часу та ресурсів).

Особи, які мають серйозні фізичні стани здоров’я або травми у контексті гуманітарних 
криз, ймовірніше зазнають дистресу і мають більший ризик розвитку психічного розладу. Сюди 
відносяться особи та їхні сім’ї, які можуть отримати травми чи захворювання, що загрожують 
життю (наприклад, особи, які перебувають у закладах надання невідкладної допомоги); 
перенесли травми, що призвели до постійної інвалідності або порушень (наприклад, особи, 
які зазнали впливу ВЗВ/невибухлих снарядів, особи, які отримали травми в умовах конфліктів 
і стихійних лих); або потребують паліативної допомоги (див. також Захід 4.1 щодо послуг із 
ПЗПСП як частини клінічного ведення інфекційних захворювань).

Багато питань щодо сексуального та репродуктивного здоров’я можуть призвести до 
тяжкого дистресу, у тому числі ранні і небажані вагітності, тривалі й ускладнені пологи, втрата 
немовля, викидні, аборти, безпліддя, діагностика ІПСШ (наприклад, ВІЛ, сифіліс, гонорея та тощо), 
акушерські фістули, а також насильство з боку інтимного партнера або сексуальне насильство 
(див. також Захід 3.11 Надання послуг із ПЗПСП як частини клінічної допомоги для осіб, які зазнали 
сексуального насильства або насильства з боку інтимного партнера; а також Заява ВООЗ щодо 
надання людиноорієнтованого та співчутливого догляду і допомоги матерям із повагою28). 

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-6#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-6#section-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131682/9789241548847_eng.pdf;jsessionid=E40F71C898002478AC9CC9B287F033C2?sequence=1
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance-basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-6#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-6#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-6#section-1
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/en/
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Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

Надавачі послуг з охорони здоров’я (наприклад, лікарі, медсестри, акушерки, фельдшери, 
персонал, що надає послуги з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я, 
екстрену допомогу або паліативну допомогу/допомогу у випадку смертельної хвороби), які 
працюють у відповідних умовах (наприклад, у лікарнях, центрах збереження сексуального та 
репродуктивного здоров’я, реабілітаційних установах) у психосоціальній підтримці можуть мати 
значний вплив на благополуччя осіб, які перебувають під їхньою опікою, та членів їхніх сімей.

Працівники охорони здоров’я на рівні громади та волонтери можуть відігравати важливу 
роль у наданні базової психосоціальної підтримки в межах просвітницьких та освітніх заходів, 
пов’язаних з охороною здоров’я (наприклад, просуваючи інклюзію та реагування на проблему 
стигматизації щодо людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, акушерськими фістулами або інфекційними 
захворюваннями; надаючи освіту щодо сексуального та репродуктивного здоров’я окремим 
групам, таким як підлітки; у процесі подальшого контролю за особами та сім’ями, які пережили 
серйозні захворювання або втрату членів сім’ї).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-training-topics-basic-psychosocial-support-skills-frontline-workers-and#section-1
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Посилення самодопомоги та надання 
підтримки громадам

3.3 
Поширення ключових повідомлень із 
метою просування психічного здоров’я та 
психосоціального благополуччя
В умовах надзвичайної ситуації більшість людей переживає психологічний дистрес (наприклад, сум, 
страх, гнів).

Більшість постраждалих осіб поступово почнуть почуватися краще, особливо якщо вони використовують 
корисні шляхи подолання стресу (копінгу) та отримують підтримку від своїх сімей і громади.

Поширення ключових повідомлень може сприяти використанню позитивного копінгу, зверненню по 
допомогу та наданню підтримки осіб у стані дистресу.

Ключові повідомлення можуть бути розроблені спеціально для конкретної надзвичайної ситуації та 
контексту або можуть бути адаптовані із великої кількості існуючих ключових повідомлень.

Ключові повідомлення мають бути простими, цільовими та конкретними, вони мають допомагати людям 
зрозуміти нормальні та поширені реакції на стрес, повідомляти про очікувану резильєнтність, 
наголошувати на механізмах копінгу, відповідних культурі та віку, боротися зі шкідливими способами 
подолання стресу (наприклад, вживання міцного алкоголю) та включати інформацію про те, як і де 
отримати доступ до послуг та видів підтримки з ПЗПСП.
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ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Поширення ключових повідомлень із метою просування 
психічного здоров’я та психосоціальної підтримки

Дії

Проводити орієнтацію для працівників щодо того, як фасилітувати обговорення із залученням 
членів громади задля інформаційного наповнення ключових повідомлень.

Сприяти проведенню обговорень із залученням членів громади різного віку і гендеру 
та інших відповідних зацікавлених осіб (наприклад, осіб, які працюють у сферах охорони 
здоров’я, захисту або освіти, урядовими виконавцями, осіб із життєвим досвідом психічних 
розладів) задля адаптації або розробки ключових повідомлень, що відповідають культурі та віку 
(див. дії щодо залучення громад у межах Заходу 2.1. Розробка, планування та координування програм 
із ПЗПСП).

Адаптувати або розробити ключові повідомлення на основі результатів обговорень у громаді 
та координуючи дії з іншими гуманітарними організаціями та відповідними національними/
місцевими виконавцями.29

Отримати зворотний зв’язок від громади щодо сприйняття й використання комунікаційних 
матеріалів і повідомлень до та після розповсюдження, а також забезпечити точність перекладів.

Поширювати ключові повідомлення серед членів громади та гуманітарних виконавців, 
використовуючи засоби масової інформації, відповідні контексту, з огляду на культуру, 
письменність, доступність та доступ до технологій (наприклад, сесії обговорення, плакати, 
інформаційні листівки, радіообмін повідомленнями, кампанії у соціальних мережах, громадський 
театр, комікси).

Залучати персонал із технічними експертними знаннями у сфері ПЗПСП задля здійснення 
технічного нагляду за розробкою та поширенням повідомлень із ПЗПСП.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Розробити та поширити ключові повідомлення, спеціально розроблені для конкретних 
підгруп (наприклад, чоловіків, жінок, підлітків, піклувальників, доглядачів за дітьми з порушеннями 
розвитку та інвалідністю, осіб, які зазнали ГЗН, осіб ЛГБТІКА+ тощо).

Розробити кампанії за участі зацікавлених осіб у багатьох різних доступних форматах із 
метою просування психічного здоров’я та психосоціального благополуччя осіб із психічними 
розладами або психосоціальними/інтелектуальними порушеннями, сприяння виконанню та 
захисту їхніх прав (наприклад, інклюзія і доступ до послуг та можливостей) та висвітлення їхніх 
можливостей.

Здійснювати моніторинг і оцінку сприйняття, використання і впливу комунікаційних матеріалів 
та повідомлень.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

29  Див. перелік ключових повідомлень на с. 6-7 у джерелі IASC (2011) Advocacy Package: IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support 
in Emergency Settings (Загальні рекомендації з ведення адвокації: Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах 
надзвичайної ситуації).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-7#section-1
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1304936629-UNICEF-Advocacy-april29-Enghlish.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1304936629-UNICEF-Advocacy-april29-Enghlish.pdf
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3.4 
Сприяння проведенню заходів із ПЗПСП на рівні 
громади
Члени громади, як правило, – це перші люди, які реагують на надзвичайну ситуацію, і вони найбільше 
знають про місцеві ресурси, стратегії копінгу, культуру та географію. Заходи, на чолі впровадження 
яких стоїть громада, ймовірно, будуть доречними та стійкими і можуть знизити рівень залежності від 
зовнішньої підтримки.

Гуманітарні виконавці можуть сприяти впровадженню раніше існуючих ініціатив громади, 
які спрямовані на просування психічного здоров’я та психосоціального благополуччя (наприклад, 
відновлення нормальної культурної та релігійної діяльності, груп підтримки, молодіжних мереж та 
інших груп інтересів) та сприяти новим ініціативам самодопомоги на рівні громади (наприклад, 
обговорення та групи підтримки, відповідні практики зцілення в громаді, групи діяльності).

Спільне залучення до заходів реагування може допомогти членам громади відновити відчуття участі та 
надії, зміцнити соціальні зв’язки і забезпечити відчуття колективної ідентичності та приналежності – 
факторів, які сприяють благополуччю та відновленню.

Членам громади різного віку, гендеру та соціальних груп слід надавати підтримку задля 
забезпечення участі у заходах, що впроваджуються громадами, із метою застосування їхніх 

різних навичок, ідей та досвіду. Ці заходи надають можливість активно залучати та підтримувати 
маргіналізовані групи, у тому числі осіб із психічними розладами (див. «Як можна пріоритизувати групи 
та осіб підвищеного ризику й охопити їх заходами та послугами МПП із ПЗПСП?» та Ресурси щодо ПЗПСП для 
груп ризику на вебплатформі МПП із ПЗПСП).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
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ОСНОВНИЙ ЗАХІД

Підтримка заходів із ПЗПСП на рівні громади

Дії

Визначити раніше існуючі ініціативи, структури та механізми підтримки, що впроваджуються 
громадою (наприклад, групи підтримки, релігійні спільноти та інші групи інтересів) та оцінити 
підтримку, необхідну для збереження або розширення заходів (Захід 1.2 Оцінити потреби та ресурси 
з ПЗПСП задля скеровування програмних заходів).

Просувати та сприяти впровадженню нових інтервенцій із самодопомоги на рівні громади 
задля зміцнення ресурсів щодо подолання стресу та соціальних видів підтримки (наприклад, 
мережі підтримки за принципом «рівний рівному», групи з обговорення певних проблемних тем, 
групи підтримки для осіб з інвалідністю та їхніх піклувальників).

Забезпечити технічну, фінансову підтримку або підтримку в натуральній формі для 
впровадження заходів у громаді, які б просували психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя 
(наприклад, допомога із ремонтом/заміною пошкодженого обладнання, фасилітація обговорень 
щодо пріоритетів громади, проведення коротких тренінгів за участі зацікавлених осіб, за 
доречності.

За потреби сприяти доступу до безпечного, належного простору, де можна проводити заходи.

Сприяти налагодженню зв’язків та здійсненню перенаправлень до будь-яких необхідних 
служб та видів підтримки (наприклад, послуги з охорони психічного здоров’я, охорони здоров’я, 
захисту та освіти, програм із забезпечення засобів до існування).

За потреби залучати персонал із технічними експертними знаннями у сфері ПЗПСП із 
метою забезпечення технічного контролю (наприклад, забезпечення того, що заходи сприяють 
благополуччю та не завдають шкоди).

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Сприяти впровадженню соціальних, рекреаційних та культурних заходів.

Забезпечувати доступ до інформаційних технологій, телефонів та зарядки телефонів, щоб 
допомогти дорослим та дітям отримувати доступ до інформації і зв’язуватися з членами сім’ї та 
іншими соціальними видами підтримки.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-8#section-1
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3.5 
Проведення заходів із розвитку дітей раннього 
віку30

Піклувальники31 мають значний вплив на фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний розвиток дітей 
через свої практики піклування, особливо впродовж перших трьох років життя.

Діти, які не отримують чуйне піклування32 або належні можливості для навчання у ранньому 
віці33, ймовірніше матимуть гірший фізичний, соціальний, емоційний та когнітивний розвиток, що може 
мати довгострокові наслідки для психічного здоров’я, поведінки та загального функціонування, у тому 
числі впливаючи на успішність у школі та працевлаштування.

Наслідки впливу надзвичайних гуманітарних ситуацій, такі як незабезпеченість харчами, бідність, 
насильство, обмежений доступ до послуг та погане психічне здоров’я, можуть суттєво зменшити 
здібності піклувальників щодо підтримки розвитку дітей.

Сприяння психічному здоров’ю та благополуччю піклувальників, а також їхній здатності надавати 
ефективний догляд та забезпечувати можливості для навчання у ранньому віці для дітей під їхньою опікою, 
може мати позитивний вплив на розвиток дітей.

Заходи з розвитку дітей раннього віку також можуть зміцнити мережі соціальної підтримки 
та забезпечити нестигматизуючі способи пріоритизації, включаючи та надаючи підтримку 

піклувальникам та дітям у групі ризику (наприклад, дітям із затримками та порушеннями розвитку, 
піклувальникам та дітям із проблемами щодо захисту (див. «Як можна пріоритизувати групи та осіб 
підвищеного ризику й охопити їх заходами та послугами МПП із ПЗПСП?» та Ресурси щодо ПЗПСП для груп 
ризику на вебплатформі МПП із ПЗПСП).

30  Розвиток дітей раннього віку (ECD) – це процес когнітивного, фізичного, мовленнєвого, темпераментного, соціального, економічного та 
моторного розвитку малих дітей від моменту зачаття до віку восьми років. WHO (2020). Improving Early Childhood Development: WHO Guideline 
(Покращення розвитку дітей раннього віку: Рекомендації ВООЗ).
31  Термін «піклувальники» стосується осіб із батьківськими обов’язками незалежно від того, чи вони є біологічними або законними батьками 
дітей під їхньою опікою.
32  «Чуйне піклування» означає догляд, який є оперативним, послідовним та відповідним сигналам, поведінці та потребам дітей у безпеці, освіті 
та розвитку. WHO (2020). Improving Early Childhood Development: WHO Guideline (Покращення розвитку дітей раннього віку: Рекомендації ВООЗ).
33 Це стосується можливості для немовлят, дітей від одного до трьох років та старших дітей взаємодіяти з особою, місцем або об’єктом у їхньому 
середовищі, розуміючи, що кожна взаємодія (позитивна чи негативна, або відсутність взаємодії) впливає на розвиток мозку дитини та закладає 
основу для подальшого навчання. WHO (2020). Improving Early Childhood Development: WHO Guideline (Покращення розвитку дітей раннього віку: 
Рекомендації ВООЗ).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986
https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986
https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986
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ОСНОВНИЙ ЗАХІД

Проведення заходів із розвитку дітей раннього віку

Дії

Визначити можливості для інтеграції заходів із розвитку дітей раннього віку у програми з 
харчування, охорони здоров’я, освіти, захисту дітей.

Взаємодіяти з піклувальниками та лідерами громад із метою оцінювання потреб та проблем 
(наприклад, врахування місцевих цінностей та переконань, боротьба зі шкідливими практиками, 
визначення та надання допомоги групам ризику), які, ймовірно, слід буде вирішити через заходи із 
розвитку дітей раннього віку.

Сприяти впровадженню нових або раніше існуючих програм підтримки догляду за дітьми, 
сприяючи навчанню через гру, створюючи можливості для піклувальників та маленьких дітей 
взаємодіяти та грати, а також просуваючи неформальні батьківські збори.

Шляхом консультування з піклувальниками та іншими відповідними зацікавленими особами 
розробляти/вибирати та адаптувати повідомлення, орієнтування, навчальні та програмні 
матеріали щодо розвитку дітей раннього віку (наприклад, щодо раннього стимулювання 
та невідкладного піклування) і щодо психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 
піклувальників (див. Захід 2.1 Розробка, планування та координування програм із ПЗПСП).

Відбирати, навчати та проводити супервізію для фасилітаторів та/або виїзних 
соціальних працівників із метою скеровування та сприяння впровадженню заходів із розвитку 
дітей раннього віку (наприклад, орієнтування, поширення повідомлень, розбудова спроможностей 
піклувальників, сприяння впровадженню нових або раніше існуючих видів підтримки з догляду за 
дітьми раннього віку (див. рекомендовані теми для навчання з ПЗПСП для працівників, які надають 
підтримку новим та вагітним піклувальникам і малим дітям на платформі МПП із ПЗПСП).

Проводити орієнтування для персоналу у відповідних секторах щодо інтегрування і 
надання ключових повідомлень про розвиток дітей раннього віку як частини їхньої роботи 
(наприклад, працівників охорони здоров’я та соціального забезпечення в існуючих програмах 
харчування, охорони здоров’я та пренатальної допомоги).

Поширювати повідомлення про розвиток дітей раннього віку, використовуючи засоби 
масової інформації, що відповідають контексту, беручи до уваги культуру, письменність та доступ 
до технологій (наприклад, плакати, інформаційні листівки, повідомлення на радіо, кампанії в 
соціальних мережах).

Проводити тренінги для вагітних та нових піклувальників із метою вдосконалення їхніх знань та 
навичок із розвитку дітей раннього віку (наприклад, через наставництво, демонстрації, практику, 
рольові ігри).

За потреби забезпечити доступ до безпечного та належного простору, де можна проводити 
заходи.

Здійснювати візити додому з метою надання підтримки піклувальникам (особливо тих дітей, які 
мають затримки розвитку та порушення розвитку) із харчуванням, здоров’ям, гігієною, взаємодією 
батьків та дитини і невідкладним піклуванням.

Сприяти налагодженню зв’язків та здійсненню перенаправлень до будь-яких необхідних 
послуг та видів підтримки (наприклад, послуги з психічного здоров’я, охорони здоров’я, захисту, 
харчування, освіти та інші відповідні послуги для маленьких дітей і піклувальників).

Залучати персонал із технічними експертними знаннями з розвитку дітей раннього 
віку для забезпечення постійного технічного контролю, супервізії та підтримки.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-2#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-2#section-1


53Мінімальний пакет послуг із психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Проводити цільові тренінги з розвитку навичок із ПЗПСП для піклувальників, які надають 
підтримку дітям із затримками та порушеннями розвитку з метою сприяння розвитку 
дітей шляхом ефективного спілкування, надання догляду з виховання та створення сприятливого 
середовища.

Проводити цільові тренінги з розвитку навичок із ПЗПСП для піклувальників дітей із особливими 
потребами з захисту відповідно до контексту (наприклад, діти, пов’язані зі збройними силами та 
групами, діти, які пережили ГЗН; див. Ключовий аспект 17: Діти та підлітки, які зазнали сексуального 
насильства). 

Сприяти розвитку мереж підтримки піклувальників шляхом створення або зміцнення 
соціальних груп, груп підтримки за принципом «рівний рівному», ігрових груп та груп 
самодопомоги (див. Захід 3.4 Сприяння проведенню заходів із ПЗПСП на рівні громади).

Інтегрувати аспекти та заходи щодо розвитку дітей раннього віку у забезпечення спеціальних 
безпечних просторів для вагітних жінок та жінок, які годують груддю/підлітків.

Забезпечувати структуровані групові інтервенції з ПЗПСП для піклувальників.

Вживати заходів щодо сприяння сталій інтеграції заходів та аспектів щодо розвитку дітей 
раннього віку (наприклад, у системи охорони здоров’я, соціального забезпечення та освіти).

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

   Ключовий аспект 9: Інтегрування заходів із розвитку дітей раннього віку в програми харчування 

У ситуаціях голоду та нестачі харчів піклувальники маленьких дітей ймовірно і самі позбавлені 
їжі та часто зазнають дистресу, а, отже, вони мають менше можливостей забезпечити дітей 
позитивним та емоційно сприятливим середовищем. Ріст та розвиток мозку дитини залежать від 
повноцінного харчування, а також від стимуляції та емоційної реагування з боку піклувальників.

Дослідження свідчать про те, що об’єднані заходи з розвитку дітей раннього віку та 
програмні заходи з харчування поступово впливають на розвиток дитини, взаємодію матері 
та дитини і психічне здоров’я піклувальника. Поєднання заходів з розвитку дітей раннього віку та 
інтервенцій з харчування може забезпечити піклувальникам вищий рівень впевненості та чуйності, 
водночас підвищуючи їх здатність виховувати та годувати своїх дітей. Цього можна досягнути, 
наприклад, шляхом:

 ▶ інтеграції ключових повідомлень із розвитку дітей раннього віку у консультування щодо 
харчування (наприклад, під час зважування/оцінювання дітей та роздачі добавок);

 ▶ організації регулярних групових заходів матері та дитини (наприклад, під час виїзної 
терапевтичної програми та в місцях додаткової годівлі);

 ▶ організації просторів, дружніх до немовлят (наприклад, у дитячих наметах для годування, 
терапевтичних центрах годівлі), які забезпечують безпечний простір для немовлят та маленьких 
дітей для взаємодії зі своїми піклувальниками та між собою, тоді як піклувальники дізнаються про 
заходи із розвитку дітей раннього віку, спостерігаючи за іншими та «навчаючись через практику».

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-9#section-1
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3.6 
Проведення групових заходів щодо психічного 
здоров’я та психосоціального благополуччя дітей
Гра та позитивні соціальні взаємодії є важливими для соціального, емоційного, фізичного та 
когнітивного розвитку дитини.

Надзвичайні ситуації суттєво руйнують можливості для цього досвіду та підривають рутинну 
діяльність, яка створює відчуття безпеки, нормальності та передбачуваності.

Сприяння впровадженню постійних структурованих групових заходів34 у безпечному середовищі35 
може надати відчуття рутинної діяльності та стабільності і надати дітям можливості для гри, розвитку 
соціальних та емоційних навичок і сприяння налагодженню підтримуючих соціальних зв’язків.36

Проведення заходів для дітей також забезпечує відпочинок для піклувальників, які можуть 
мати проблеми з подоланням тиску надзвичайної ситуації, і створює можливості для пріоритизації 
та сприяння доступу для груп ризику (наприклад, діти з проблемами захисту або затримками чи 

порушеннями розвитку (див. «Як можна пріоритизувати групи та осіб підвищеного ризику й охопити їх 
заходами та послугами МПП із ПЗПСП?» та Ресурси щодо ПЗПСП для груп ризику на вебплатформі МПП із ПЗПСП).

Тоді як основний захід зосереджує увагу на структурованих заходах, створення додаткових можливостей 
для вільної гри та рекреаційних заходів може доповнити структуровані групові програми шляхом 
просування креативності та самостійності.

34  Структуровані групові заходи для благополуччя дітей (іноді відомі як «керовані» або «ручні» програми) включають серії фасилітованих сесій, 
спланованих відповідно до навчального плану з визначеними цілями у сфері ПЗПСП (див. рекомендації, стандарти та інструменти).
35  Версія Мінімальних стандартів захисту дітей у гуманітарній діяльності 2012 року (CPMS) містила «Стандарт 17: Простори, дружні до дітей». У 
виданні 2019 року він був замінений ширшим «Стандартом 15: Групова діяльність для благополуччя дітей». Він відображає той факт, що хоча 
заходи іноді проводять у визначеному місці, групові заходи також можуть бути мобільними та проводитися у різних доступних місцях, які можуть 
змінюватися. Огляди доказів щодо просторів, дружніх до дітей, зазначають, що створення лише безпечного простору може мати обмежений 
вплив і що характер та інтенсивність заходів, які проводяться, і стосунки, що встановлюються між фасилітаторами та дітьми, мають вирішальне 
значення у визначенні ефективності.
36  Інші групові заходи, такі як програми підвищення кваліфікації та програми з підвищення рівня обізнаності про ГЗН, також впливають на 
благополуччя як прямо, так і опосередковано. Подібним чином, програми, орієнтовані на «життєві навички», можуть охоплювати різноманітні 
питання, що стосуються психічного здоров’я та психосоціального благополуччя, починаючи з критичного мислення, навичок спілкування та 
копінгу і закінчуючи репродуктивним здоров’ям, попередженням ГЗН та навчанням щодо мінної небезпеки. Ці програми значно різняться в обсязі, 
у якому вони безпосередньо вирішують проблеми психічного здоров’я та психосоціального благополуччя, мають завдання, орієнтовані на ПЗПСП, 
та вимірюють результати програм із ПЗПСП. Для цілей МПП із ПЗПСП «групові заходи з психічного здоров’я та благополуччя дітей» – це заходи, які 
мають чітке завдання, пов’язане з покращенням психічного здоров’я та психосоціального благополуччя та яке вимірює відповідні показники.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
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ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Проведення групових заходів щодо психічного здоров’я та 
психосоціального благополуччя дітей

Дії

Вибирати структуровані заходи та зміст програми, відповідні віку та гендеру, ґрунтуючись 
на потребах і ресурсах, визначених під час оцінювань, та на основі пріоритетів громади, 
визначених під час обговорень за участі зацікавлених осіб (див. дії щодо залучення громади 
у Заході 2.1. Розробка, планування та координування програм із ПЗПСП).

Розробити/адаптувати навчальні програми та інформаційні, комунікаційні й освітні 
матеріали для обраних заходів.

Включати сесії для піклувальників у структуровані групові заходи. Поділитися інформацією 
про те, як надзвичайні ситуації впливають на дітей, та про практики підтримуючого піклування 
(див. Захід 3.7 Надання підтримки піклувальникам задля просування психічного здоров’я та 
психосоціального благополуччя дітей).

Навчити фасилітаторів проводити обрані структуровані групові заходи, у тому числі навичкам 
фасилітації груп дітей різного віку (див. на вебплатформі рекомендовані теми навчання з ПЗПСП для 
фасилітаторів групових заходів щодо благополуччя дітей).

Сприяти отриманню доступ до безпечних просторів для структурованих групових заходів.

Надавати постраждалим громадам та сім’ям інформацію про те, чому пропонується 
проведення структурованих групових заходів та як до них отримати доступ (наприклад, вплив криз 
на благополуччя та розвиток, а також цілі та очікувані результати пропонованих заходів).

Сприяти налагодженню зв’язків та здійсненню перенаправлень для отримання будь-яких 
необхідних послуг та видів підтримки для дітей та піклувальників (наприклад, послуги з психічного 
здоров’я, охорони здоров’я, захисту та освіти).

Залучати персонал із технічними експертними знаннями у сфері ПЗПСП із метою 
проведення супервізій для фасилітаторів та контролю за структурованими груповими заходами.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Впроваджувати вільні ігрові, спортивні, творчі або інші рекреаційні заходи, які спрямовані 
на покращення психосоціального благополуччя із забезпеченням супервізії та які відповідають 
віку і гендеру (наприклад, через проведення заходів, практичних семінарів, фестивалів чи 
кампаній).

Навчити вчителів, доглядачів за дітьми та інших членів громади, таких як молодіжні 
лідери, структурованим навчальним планам із проведення групових заходів із метою 
забезпечення сталості впровадження програм у довгостроковій перспективі.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-10#section-1


56 Мінімальний пакет послуг із психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

3.7 
Надання підтримки піклувальникам 
задля просування психічного здоров’я та 
психосоціального благополуччя дітей
Діти, які підростають у безпечному, люблячому середовищі чуйного піклування, ймовірно, будуть 
більш емоційно захищеними, соціально компетентними та краще долатимуть труднощі.

Надзвичайні ситуації можуть значно порушити здібності піклувальників37 забезпечувати турботливий 
догляд38 та підірвати благополуччя піклувальників, спричинивши такі фактори ризику, як економічну 
невпевненість, соціальні потрясіння та надзвичайний стрес.

Інтегровані заходи можуть допомагати піклувальникам дбати про власні потреби, пов’язані з 
психічним здоров’ям, а також сприяти розвитку позитивних навичок піклування.

Заходи з ПЗПСП для піклувальників мають ґрунтуватися на існуючих позитивних сімейних стосунках, 
ролях та традиціях. Хоча більшість піклувальників – це жінки та дівчата, важливо також брати до уваги 
чоловіків-піклувальників та визнавати роль, яку брати та сестри й бабусі та дідусі часто відіграють у догляді.

Заходи з ПЗПСП для піклувальників також можуть бути корисними у процесі зміцнення мереж 
соціальної підтримки і мають визначати пріоритетом доступ та інклюзію піклувальників групи 

ризику (див. «Як можна пріоритизувати групи та осіб підвищеного ризику й охопити їх заходами та 
послугами МПП із ПЗПСП?» та Ресурси щодо ПЗПСП для груп ризику на вебплатформі МПП із ПЗПСП).

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Надання підтримки піклувальникам задля просування 
психічного здоров’я та психосоціального благополуччя дітей

Дії

Визначити можливості для інтегрованих заходів піклувальників (наприклад, у програмах у 
сфері охорони здоров’я, освіти, захисту дітей чи харчування).

Оцінити потреби і пріоритети піклувальників задля обґрунтування розробки матеріалів та 
планування заходів.

37  У цьому розділі «піклувальники» означають осіб із батьківськими обов’язками незалежно від того, чи є вони біологічними або законними 
батьками дітей під їхньою опікою. Особливу допомогу слід надавати піклувальникам, які самі є дітьми.
38  Турботливий догляд передбачає чуйне, любляче, емоційно підтримуюче піклування, яке захищає дітей від загроз, надає можливості для 
навчання та задовольняє потреби дитини в охороні здоров’я, безпеці та харчуванні.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
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Розробити/вибрати та адаптувати орієнтування, навчання навичкам та інформаційні, 
комунікаційні й освітні матеріали щодо самодопомоги для піклувальників (наприклад, 
навички управління стресом та копінгу), позитивного піклування, розвитку дитини та підтримки 
дітей у дистресі (див. на платформі МПП із ПЗПСП рекомендовані теми для навчання щодо 
покращення навичок піклувальників із розвитку дітей, позитивного піклування та підтримки дітей 
у стані дистресу).

Відібрати та навчити фасилітаторів проводити орієнтування, заходи з розбудови 
спроможності (див. на вебплатформі МПП із ПЗПСП рекомендовані теми навчання з ПЗПСП для 
працівників, які проводять заходи з розбудови спроможності із ПЗПСП та забезпечення благополуччя 
піклувальників і вчителів) та надавати піклувальникам підтримуючий подальший контроль.

За потреби сприяти забезпеченню доступу до безпечного простору, де можна проводити заходи.

Залучати персонал із технічними експертними знаннями у сфері ПЗПСП для забезпечення 
безперервної супервізії для фасилітаторів та контролю над заходами (наприклад, забезпечення 
того, що заходи сприяють благополуччю та не завдають шкоди).

Сприяти налагодженню зв’язків та здійсненню перенаправлень піклувальників та інших 
членів сім’ї до будь-яких необхідних служб та видів підтримки (наприклад, соціальні послуги, 
послуги з охорони психічного здоров’я, охорони здоров’я, захисту та освіти).

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Проводити цільові тренінги з розвитку навичок із ПЗПСП для піклувальників, які надають підтримку 
дітям із затримками та порушеннями розвитку, із метою сприяння розвитку дітей шляхом 
ефективного спілкування, надання виховного догляду та створення сприятливого середовища.

Проводити цільові тренінги з розвитку навичок із ПЗПСП для піклувальників дітей із особливими 
потребами з захисту відповідно до контексту (наприклад, діти, пов’язані зі збройними силами 
та групами, діти, які зазнали ГЗН (див. також Ключовий аспект 17: Діти та підлітки, які зазнали 
сексуального насильства). 

Сприяти розвитку мереж підтримки піклувальників шляхом створення або зміцнення 
соціальних груп, груп підтримки за принципом «рівний рівному», ігрових груп та груп 
самодопомоги (див. Захід 3.4 Сприяння проведенню заходів із ПЗПСП на рівні громади).

Проводити структуровані групові інтервенції із ПЗПСП для піклувальників.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

   Ключовий аспект 10: Надання підтримки піклувальникам у випадку сексуального насильства 
над дитиною

У випадку, якщо дитина зазнала сексуального насильства, її піклувальники можуть відчувати 
гнів, недовіру, тривогу, провину, сором, смуток і страх. Ці емоції можуть перешкоджати їхній 
здатності надати дитині необхідну підтримку та увагу.

Піклувальникам слід запропонувати емоційну підтримку, базову освіту про сексуальне насильство 
й інформацію та навички про те, як допомогти дитині справлятися з емоційними, соціальними та 
фізичними наслідками насильства. Для отримання інформації про те, як надати цю підтримку, 
див. ЮНІСЕФ та IRC (2012). Рекомендації та навчальний пакет щодо догляду за дітьми, які зазнали 
сексуального насильства.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-caregivers-teachers-and-other-education-personnel#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-caregivers-teachers-and-other-education-personnel#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-caregivers-teachers-and-other-education-personnel#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-0#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-0#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-0#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-11#section-1
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/caring-child-survivors-sexual-abuse-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/caring-child-survivors-sexual-abuse-training
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/caring-child-survivors-sexual-abuse-training
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3.8 
Надання підтримки освітянам задля просування 
психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя дітей
Інтегрування послуг із ПЗПСП з освітою може сприяти ефективному навчанню та допомагати 
захищати дітей від негативних наслідків кризи, створюючи стабільну рутинну діяльність, плекаючи 
надію, знижуючи рівень стресу, заохочуючи до самовираження та сприяючи співпраці.

Задля досягнення цього навчання та підтримка вчителів мають бути пріоритетним завданням, при 
цьому забезпечуючи те, щоб інший освітній персонал мав можливості надавати підтримку вчителям у 
виконанні їхніх ролей.

Викладання може бути однією із найбільш стресових професій, і вчителі впливають не лише на навчання 
учнів, а й на їхній соціальний, емоційний та когнітивний розвиток. Вчителі також відіграють 
важливу роль у підтримці дітей із груп ризику (наприклад, особи з потребами у послугах із ПЗПСП, у 
тому числі діти з затримками та порушеннями розвитку або проблемами щодо захисту).

Психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя вчителів особливо важливі в умовах кризи, оскільки 
це впливає на їхнє викладання та здатність сприяти психічному здоров’ю та психосоціальному 
благополуччю своїх учнів.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Надання підтримки освітянам задля просування психічного 
здоров’я та психосоціального благополуччя дітей

Дії

Оцінити потреби та спроможності щодо підтримки психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя дітей у навчальних просторах і психічного здоров’я та психосоціального 
благополуччя вчителів та іншого освітнього персоналу39 (шляхом консультацій із громадами, 
піклувальниками, вчителями та іншим освітнім персоналом і з органами влади у сфері освіти, 
такими як посадові особи міністерства освіти, за можливості).

39  Термін «вчителі та інший освітній персонал» включає класних вчителів та помічників у класі; вчителів дітей раннього та дошкільного віку; 
вчителів для осіб з інвалідністю; фахівців із певних предметів та тренерів із підвищення кваліфікації; фасилітаторів у просторах, дружніх до 
дітей; громадських волонтерів, релігійних наставників та інструкторів із життєвих навичок; а також завучів, директорів, керівників шкіл та інших 
посадових осіб у галузі освіти. INEE (2010). INEE Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery (Мінімальні стандарти освіти INEE: 
готовність, реагування, відновлення).

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A7FA342360503050C1257750000444E6-Minimum_Standards_English_2010.pdf
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Розробити/вибрати та адаптувати зміст програми і навчальні матеріали задля 
сприяння благополуччю вчителів та іншого освітнього персоналу (наприклад, перевірки, які 
оцінюють емоційний стан і потреби вчителів у додатковій підтримці; мережі за принципом 
«рівний рівному»/групи підтримки; майстер-класи із соціального та емоційного навчання; методи 
управління стресом), ґрунтуючись на потребах та пріоритетах, визначених під час оцінювань 
та обговорень за участі зацікавлених осіб (див. дії щодо залучення громади у Заході 2.1. Розробка, 
планування та координування програм із ПЗПСП).

Розробити/вибрати та адаптувати орієнтування, навчальні програми та інформаційні, 
комунікаційні й освітні матеріали задля сприяння розбудові спроможності вчителів та іншого 
освітнього персоналу підтримувати психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя дітей40 
(див. на вебплатформі МПП із ПЗПСП рекомендовані теми навчання для піклувальників, вчителів та 
інших освітян).

Забезпечити навчання та супервізію фасилітаторів із метою сприяння благополуччю 
вчителів та іншого освітнього персоналу і проводити орієнтування, заходи із розбудови 
спроможності та подальшого контролю щодо сприяння психічному здоров’ю та психосоціальному 
благополуччю дітей (див. на вебплатформі МПП із ПЗПСП рекомендовані теми навчання з ПЗПСП для 
працівників, які проводять заходи із забезпечення благополуччя піклувальників і вчителів).

Проводити орієнтування для вчителів та іншого освітнього персоналу, у тому числі 
персоналу, який надає підтримку вчителям (наприклад, для завучів, директорів, керівників шкіл 
та інших посадових осіб у галузі освіти), щодо обґрунтування інтеграції ПЗПСП в освіту в умовах 
надзвичайної ситуації та ролі вчителів у кризовому контексті.

Проводити заходи із розбудови спроможностей для вчителів та іншого освітнього 
персоналу шляхом навчання щодо підвищення кваліфікації, наставництва та методів навчання за 
принципом «рівний рівному».

Залучати персонал із технічними експертними знаннями у сфері ПЗПСП задля забезпечення 
безперервної супервізії для фасилітаторів та контролю за проведенням заходів.

Сприяти налагодженню зв’язків та шляхів перенаправлення у навчальних закладах із будь-
якими необхідними послугами та видами підтримки (наприклад, послуги з охорони психічного 
здоров’я та психосоціальної підтримки, послуги з охорони здоров’я, послуги захисту).

За потреби сприяти забезпеченню доступу до безпечних просторів, де можна проводити заходи.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Проводити навчання з додаткових навичок для вчителів і іншого освітнього персоналу з 
метою надання підтримки дітям (наприклад, додаткової підтримки дітям із затримками та вадами 
розвитку, дітям із проблемами з захистом).

Проводити соціальне та емоційне навчання для вчителів41 та іншого освітнього персоналу 
з метою розвитку їхніх власних соціальних та емоційних компетенцій, щоб вони могли позитивно 
взаємодіяти з дітьми та бути для них прикладом для наслідування.

40  Див. WHO (2020). Helping Adolescents Thrive: Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for adolescents (Допомагаючи 
підліткам процвітати: Рекомендації щодо проведення інтервенцій із просування психічного здоров’я та профілактики психічних розладів для підлітків).
41  Соціальне та емоційне навчання (SEL) – це процес набуття основних компетенцій для розпізнавання та управління емоціями, визначення та 
досягнення цілей, поваги до позиції інших, формування та підтримки позитивних стосунків, ухвалення відповідальних рішень та конструктивного 
вирішення міжособистісних ситуацій. Серед якостей, які соціальне та емоційне навчання прагне розвивати, – самопізнання, емоційна 
грамотність, когнітивна гнучкість, покращення пам’яті, резильєнтність, наполегливість, мотивація, співпереживання, соціальні навички та 
навички з побудови стосунків, ефективне спілкування, вміння слухати, самооцінка, впевненість у собі, повага та саморегуляція. Соціальне та 
емоційне навчання є важливою складовою ПЗПСП, яку освітяни повинні розглядати на постійній основі, особливо в кризових ситуаціях, оскільки 
вона сприяє кращому навчанню і покращенню психічного здоров’я та психосоціального благополуччя дітей. INEE (2016). Background Paper on 
Psychosocial Support and Social & Emotional Learning for Children & Youth (Довідковий документ про психосоціальну підтримку і соціальне та емоційне 
навчання для дітей і молоді).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-caregivers-teachers-and-other-education-personnel-1#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-caregivers-teachers-and-other-education-personnel-1#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-1#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-1#section-1
https://inee.org/resources/inee-background-paper-psychosocial-support-and-social-emotional-learning-children-youth
https://inee.org/resources/inee-background-paper-psychosocial-support-and-social-emotional-learning-children-youth
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Проводити соціальне та емоційне навчання для дітей через шкільні заходи та офіційні і 
неофіційні шкільні програми.42

Вживати заходів задля сприяння включенню елементів ПЗПСП, у тому числі соціальне та 
емоційне навчання, у навчальні програми підготовки та перепідготовки.

Просувати перегляд національних схем щодо визначення компетенцій вчителів задля 
сприяння інтеграції елементів ПЗПСП, у тому числі соціальне та емоційне навчання.

Створювати і/або підтримувати структури та практики, які сприяють спілкуванню вчителів 
із батьками щодо благополуччя дітей (наприклад, сприяння процесам співпраці вчителів із 
батьками шляхом організації заздалегідь запланованих зустрічей учителів та батьків, проведення 
сесій із підвищення рівня обізнаності та розвитку навичок для піклувальників та вчителів).

Сприяти проведенню або відновити спільні заходи щодо навчальних просторів (наприклад, 
через асоціації батьків та вчителів, групи матерів, громадські комітети з питань освіти; шляхом 
створення можливостей для людей старшого віку передавати молодим поколінням культурні та 
традиційні знання; шляхом організації навчальних та розважальних заходів за спільного сприяння 
освітнього персоналу, студентів, піклувальників та громадських груп) задля максимального обміну 
інформацією та співпраці між освітнім персоналом, піклувальниками та громадою.

Розбудовувати спроможність керівників шкіл краще підтримувати своє психічне здоров’я 
та психосоціальне благополуччя, а також психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя 
освітнього персоналу.

Просувати політики та заходи з професійного розвитку, які сприяють психічному здоров’ю та 
психосоціальному благополуччю освітян.

 

 

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

   Ключовий аспект 11: Контактні особи у сфері ПЗПСП для навчальних просторів

Навчальні простори мають мати визначену контактну особу з питань ПЗПСП, яка має знання 
про наявні послуги з ПЗПСП та діючі механізми перенаправлення. Це може бути шкільний 
психолог, за наявності.

Крім того, якщо немає шкільного психолога, можна навчити та надавати підтримку особі з відповідною 
спроможністю (наприклад, вчитель чи завуч), щоб вона виконувала роль контактної особи з питань 
ПЗПСП, визначаючи потреби та здійснюючи перенаправлення, за потреби.
Взяття на себе цієї ролі може потребувати перегляду та коригування існуючого навантаження та обов’язків.

   Ключовий аспект 12: Сприяння найму та залученню вчителів-жінок

Важливо забезпечити присутність у навчальних просторах жінок (учителів та іншого 
жіночого персоналу), які можуть бути наставниками, взірцем для наслідування чи 
консультантами для дівчат.
Якщо немає вчителів чи кандидатів-жінок для проведення навчання, розглянути можливість 
звернення до жінок із громади для роботи асистентами в класі.
Недосвідчені або недостатньо кваліфіковані волонтери можуть ефективно викладати за 
відповідної підготовки. За можливості, забезпечити безперервне навчання та можливості 
для волонтерів-жінок здобути власну освіту та сприяти їхньому переходу до повноцінного 
викладацького складу.

42  Див. WHO (2021). Helping Adolescents Thrive: Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for adolescents (Допомагаючи підліткам 
процвітати: Рекомендації щодо проведення інтервенцій із просування психічного здоров’я та профілактики психічних розладів для підлітків).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-12#section-1
https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-mental-health-promotive-and-preventive-interventions-for-adolescents
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3.9 
Надання послуг із ПЗПСП шляхом створення 
безпечних місць для жінок та дівчат
Безпечні місця для жінок та дівчат в умовах надзвичайної ситуації – це місця, у яких впроваджуються 
заходи з підтримки для всіх жінок та дівчат-підлітків, у тому числі тих, які зазнали гендерно 
зумовленого насильства.

Безпечні місця для жінок та дівчат мають на меті:
 ▶ сприяти отриманню доступу усіма жінками та дівчатами-підлітками до знань, навичок та кола 

відповідних послуг;

 ▶ сприяти психосоціальному благополуччю жінок та дівчат-підлітків і створенню соціальних мереж;

 ▶ забезпечення місцем, де жінки та дівчата-підлітки можуть організовувати та отримувати доступ до 
інформації та ресурсів із метою зменшення ризика насильства;

 ▶ бути ключовою точкою входу до спеціалізованих послуг для осіб, які зазнали гендерно зумовленого 
насильства; і

 ▶ забезпечити місце, де жінки та дівчата-підлітки будуть у безпеці та заохочуватимуться 
висловлюватися і спільно відстоювати свої права та потреби.

У безпечних місцях для жінок та дівчат також можуть надаватися послуги з ведення випадків, які 
включають психічне здоров’я та психосоціальну підтримку спеціально для осіб, які зазнали 
гендерно зумовленого насильства (незалежно від того, впроваджуються вони цією ж організацією 
або ж у співпраці з іншими надавачами послуг).

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Надання послуг із ПЗПСП шляхом створення безпечних 
місць для жінок та дівчат

Дії

Створити та зміцнити існуючі безпечні місця для жінок та дівчат із метою проведення заходів із 
ПЗПСП.

Залучати персонал, який має досвід роботи у сфері ПЗПСП та ГЗН, з метою надання 
безперервної технічної підтримки персоналу та волонтерам у безпечних місцях та здійснювати 
нагляд у їхніх районах.
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Розробити/вибрати та адаптувати структуровані заходи для жінок та дівчат, які б сприяли 
їхньому психічному здоров’ю та психосоціальному благополуччю, ґрунтуючись на потребах, 
визначених під час проведення відповідних оцінювань за участі зацікавлених осіб та обговорень 
із жінками та дівчатами (див. також Захід 2.1 Розробка, планування та координування програм із 
ПЗПСП).

Проводити навчання та надавати підтримку працівникам задля сприяння та впровадження 
структурованих заходів для жінок та дівчат.

Навчити працівників проводити індивідуальні або групові психологічні інтервенції, застосовуючи 
доказово обґрунтовані підходи43 (див. Захід 3.12 Ініціювання або посилення проведення 
психологічних інтервенцій).

Проводити безпечні, доступні та відповідні віку індивідуальні та групові заходи з ПЗПСП 
(наприклад, створення груп та мереж підтримки і соціальних/рекреаційних заходів), які сприяють 
психічному здоров’ю та психосоціальному благополуччю жінок та дівчат (наприклад, зміцнюють 
соціальні види підтримки, навички самодопомоги та стратегії копінгу для жінок та дівчат-підлітків, у 
тому числі тих, які пережили ГЗН).

Проводити орієнтування для персоналу та волонтерів (наприклад, працівників із питань ГЗН) 
щодо базових навичок психосоціальної підтримки (див. на вебплатформі рекомендовані 
теми навчання з базових навичок психосоціальної підтримки для працівників на передовій 
реагування і лідерів громади) та інших відповідних навичок із ПЗПСП, у тому числі щодо того, 
коли і як розпізнавати ознаки того, що жінки та дівчата можуть отримати користь від ведення 
випадків ГЗН або кращих послуг з охорони психічного здоров’я, та сприяти здійсненню безпечних 
перенаправлень. 

Сприяти налагодженню зв’язків та шляхів перенаправлення для отримання послуг із 
ведення випадків ГЗН (та захисту дітей), послуг з охорони психічного здоров’я та основних 
послуг і видів підтримки (послуг з охорони здоров’я, правових, освітніх послуг та програм із 
забезпечення засобів до існування).

Налагодити зв’язок зі службами захисту дітей та виконавцями проектів у сфері ПЗПСП, 
щоб зрозуміти, які заходи захисту та ПЗПСП є доступними для дівчат та хлопців молодого та 
підліткового віку, які зазнали сексуального насильства, запропонувати дітям, які постраждали, і 
піклувальникам інформацію про послуги та шляхи перенаправлення, за доречності.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Надавати жінкам і дівчатам структуровані навички та можливості для розбудови знань із 
метою покращення їхнього психічного здоров’я та психосоціального благополуччя (наприклад, 
соціальне та емоційне навчання).

43  Психологічні інтервенції призначені для осіб, які переживають порушення внаслідок дистресу чи психічного розладу (незалежно від того, 
чи ці особи зазнали ГЗН). Будь ласка, зверніть увагу, що не рекомендується проводити групові психологічні інтервенції, спрямовані лише на 
постраждалих від ГЗН. Важливо забезпечити, щоб особи, які зазнали ГЗН, були безпечно інтегровані до будь-яких групових психологічних 
інтервенцій. Сюди належить забезпечення того, що всі учасники погоджуються зберігати конфіденційність і що всі фасилітатори груп готові до 
того, що постраждалі від ГЗН ділитимуться своїми історіями (якщо захочуть) та здатні підтримати як особу, яка зазнала ГЗН, так і інших членів 
групи для забезпечення реагування на негативні емоції, пов’язані з розповіддю чи слуханням пережитого досвіду (див. с. 62, UNFPA (2019)  
The Inter-Agency Minimum Standards for GBV in Emergencies Programming (Міжвідомчі мінімальні стандарти щодо запобігання ГЗН та реагування на 
нього в умовах надзвичайних ситуацій)).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-3#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-3#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-3#section-1
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
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   Ключовий аспект 13: Гендерно зумовлене насильство

Гендерно зумовлене насильство (ГЗН) – це прояв гендерної нерівності. Дискримінація і 
насильство щодо жінок та дівчат мають серйозний вплив на їхнє психічне здоров’я та 
психосоціальне благополуччя.
У часи кризи ГЗН із насильством із боку інтимного партнера, у тому числі проти дівчат-підлітків, 
є однією з найпоширеніших форм ГЗН в умовах гуманітарної кризи. Жінки та дівчата з інвалідністю 
піддаються дуже високому ризику сексуального насильства та наруги.44

Усі заходи з ПЗПСП, пов’язані з ГЗН, мають ґрунтуватися на підході, орієнтованому на особу, яка 
зазнала насильства, на основі принципів безпеки, конфіденційності, поваги та недискримінації, 
а також використовувати підходи, які ґрунтуються на дотриманні прав та залучають громаду.
У випадку дітей, які зазнали ГЗН та сексуального насильства, найкращі інтереси дитини 
мають мати першочергове значення (див. також Ключовий аспект 17: Діти та підлітки, які зазнали 
сексуального насильства). 

Усі виконавці повинні розуміти ці принципи та пройти підготовку щодо базових навичок 
психосоціальної підтримки, у тому числі надаючи підтримку особам, які зазнали насильства, та керуючи 
процесом розкриття інформації.

Створення шляхів перенаправлення між відповідними виконавцями, у тому числі надавачів послуг 
з охорони здоров’я, які отримали навчання та супервізії, є важливим. Персонал первинної медичної 
допомоги та у сфері захисту дітей мають пройти підготовку щодо того, як керувати процесом 
розкриття інформації та здійснювати безпечні перенаправлення.
Особи, які зазнали ГЗН, можуть розкрити цю інформацію будь-кому; тому всі виконавці повинні знати, 
як керувати процесом розкриття інформації та як і куди перенаправити особу, яка зазнала насильства.

Якщо послуги з ведення випадків ГЗН наявні, постраждалим особам слід надати можливість 
звернутися по допомогу з метою забезпечення надання скоординованої, цілісної та допомоги, 
орієнтованої на постраждалого, або, як альтернативний варіант, до надавача послуг з охорони здоров’я 
у разі нагальної потреби щодо здоров’я та безпеки. У тих випадках, коли послуги з ведення 
випадків ГЗН відсутні, працівники на передовій реагування повинні пройти навчання щодо 
Кишенькового посібника з питань ГЗН: Як надати підтримку особі, яка зазнала гендерно зумовленого 
насильства, якщо відсутній фахівець із ГЗН у вашій місцевості.

Чоловіки та хлопці, які зазнали насильства, зазвичай не вважаються постраждалими від ГЗН, оскільки 
насильство, якого вони зазнають, не ґрунтується на системній гендерній нерівності, як це часто буває у 
випадку жінок та дівчат. Проте будь-хто може зазнати сексуального насильства.

44  Частотність нападів на жінок та дівчат з інвалідністю перевищує частотність нападів на загальне населення жінок та дівчат щонайменше 
вдвічі. United Nations (2013). Fact Sheet: Violence against Women and Girls with Disabilities (Інформаційний бюлетень: Насильство над жінками та 
дівчатами з інвалідністю).

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact%20sheet%20%20VAWG%20with%20disabilities%20FINAL%20.pdf
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Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

  Ключовий аспект 14: Чоловіки, які зазнали сексуального насильства

В умовах надзвичайної ситуації чоловіків, які зазнали сексуального насильства, часто не 
помічають. У Міжвідомчих мінімальних стандартах щодо проведення програмних заходів із 
боротьби з ГЗН в умовах надзвичайної ситуації зазначено: «Чоловіки та хлопці можуть бути 
об’єктом зловживань через зменшення влади та статусу з огляду на вік, інвалідність, сексуальну 
орієнтацію, гендерну ідентичність та інші пов’язані види нерівності.

Гомофобія, біфобія та трансфобія підвищують ризик насильства, у тому числі сексуального. 
Чоловіки та хлопці з інвалідністю також стикаються з підвищеним ризиком насильства, у тому 
числі сексуального. Гендерні норми також можуть сприяти виникненню певних видів сексуального 
насильства проти чоловіків в умовах конфлікту.

Попри те, що програмні заходи щодо ГЗН зосереджуються переважно на насильстві над 
жінками та дівчатами, а чоловіки, які зазнали насильства, як правило, не відносяться до заходів 
щодо ГЗН, фахівці з питань ГЗН повинні координуватися з іншими виконавцями, зокрема, у сфері 
охорони здоров’я, захисту та захисту дітей задля забезпечення доступу до життєво необхідної 
допомоги для чоловіків, які зазнали сексуального насильства та наруги.45

Подібно до осіб, які зазнали ГЗН, чоловіки, які пережили сексуальне насильство, можуть зіткнутися з 
психологічними, фізичними та соціальними наслідками, тому мають бути наявними послуги 
для задоволення їхніх потреб через відповідні сектори (охорона здоров’я, ГЗН тощо; див. також 
Ключовий аспект 17: Діти та підлітки, які зазнали сексуального насильства  та Ресурси щодо ПЗПСП 
для груп ризику на платформі МПП із ПЗПСП).

45 UNFPA (2019). The Inter-Agency Minimum Standards for GBV in Emergencies Programming (Міжвідомчі мінімальні стандарти щодо запобігання ГЗН та 
реагування на нього в умовах надзвичайних ситуацій).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-13#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/resources-mhpss-risk-groups#section-1
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
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INTRODUCTION

Надання цільової підтримки для осіб із 
порушеннями внаслідок дистресу або 
психічних розладів

3.10 
Надання послуг з охорони психічного здоров’я як 
частини загального медичного обслуговування
Під час надзвичайних гуманітарних ситуацій заклади охорони здоров’я можуть бути зруйновані, 
наявність медичного персоналу обмежена, а потреби пацієнтів, що потребують послуг з охорони 
здоров’я, у тому числі потреби у послугах з охорони психічного здоров’я, значні. Крім того, зазвичай і 
до того бракує кваліфікованих спеціалізованих працівників з охорони психічного здоров’я.

Надання клінічних послуг з охорони психічного здоров’я (у тому числі психологічні та фармакологічні 
інтервенції та сприяння реабілітації) як частина загальних медичних послуг (у тому числі первинна 
медична допомога) може забезпечити, що така допомога буде широко наявною, доступною та 
економічно ефективною, а також менш стигматизуючою.

Надавачі загальних медичних послуг, які працюють у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я, 
мають пройти навчання та отримувати супервізію на основі доказово обґрунтованих протоколів, таких 
як Посібник mhGAP з надання допомоги за гуманітарних надзвичайних станів (mhGAP-ГУМ) ВООЗ-УВКБ ООН 
або Керівництво mhGAP для ведення психічних, неврологічних розладів і розладів, пов’язаних зі вживанням 
психоактивних речовин, у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я).

До надавачів загальних медичних послуг належать лікарі загальної практики, медсестри та клінічні 
фахівці, а також лікарі, які спеціалізуються у галузях, відмінних від психіатрії, неврології чи наркології.

Жінки, які звертаються по допомогу щодо сексуального та репродуктивного здоров’я, можуть 
мати супровідні особливі потреби у послугах із ПЗПСП (наприклад, пренатальна та післяпологова 
депресія). Психічне здоров’я матері викликає особливе занепокоєння через його вплив на догляд 
та розвиток дітей (дородова допомога, немовлята та маленькі діти).

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C063CEC291DADE2B29CEE80CE22FDDF7?sequence=1
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
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ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Надання послуг з охорони психічного здоров’я як частини 
загального медичного обслуговування

Дії

Створити оперативну команду, відповідальну за контроль над інтеграцією догляду за психічними, 
неврологічними розладами та розладами внаслідок вживання психоактивних речовин у загальну 
медичну допомогу, підвищуючи рівень обізнаності про важливість послуг з охорони психічного 
здоров’я серед ключових зацікавлених осіб та беручи участь у механізмах координування (див. 
також Захід 1.1 Координування дій у сфері ПЗПСП у межах секторів та між ними).

За потреби адаптувати і перекласти навчальні посібники та матеріали.

Провести навчання для надавачів послуг охорони здоров’я (щонайменше для одного 
працівника на заклад) та медичних працівників на рівні громади щодо доказово 
обґрунтованих протоколів (наприклад, для проведення оцінювання та ведення кола порушень у 
дорослих та дітей: сюди може відноситися гострий стрес, реакції горя, депресія, посттравматичний 
стресовий розлад (ПТСР), суїцид, психосоматичні стани, психоз, шкідливе вживання алкоголю та 
наркотиків, інтелектуальне порушення та епілепсія).

Залучати надавачів послуг до процесу реорганізації клінічних графіків, щоб приділити час для 
консультацій щодо психічного здоров’я (наприклад, один день на тиждень із більш тривалими 
консультаціями за призначенням).

Проводити орієнтування для всіх надавачів послуг з охорони здоров’я та медичних працівників на 
рівні громади щодо базових навичок психосоціальної підтримки (у тому числі для осіб, які не 
проходили підготовку щодо оцінювання та ведення психічних, неврологічних розладів та розладів 
внаслідок вживання психоактивних речовин).

Проводити орієнтування для клінічного та неклінічного медичного персоналу щодо належного 
реагування на розкриття інформації про сексуальне насильство або ГЗН та здійснення 
безпечного перенаправлення постраждалих на отримання послуг, використовуючи підхід 
першочергової підтримки (LIVES).

Створити приватний простір для забезпечення конфіденційності під час надання послуг з 
охорони психічного здоров’я (наприклад, організувати приватний простір для консультацій).

Залучати технічно кваліфікованого фахівця з питань охорони психічного здоров’я, який 
проводитиме безперервні супервізії, тренінги з підвищення кваліфікації та подальше навчання для 
підготовленого персоналу.

Виявляти, лікувати та надавати догляд людям із психічними, неврологічними розладами та 
розладами внаслідок вживання психоактивних речовин у загальній системі охорони здоров’я.

Сприяти створенню відповідної системи подання документів (наприклад, з можливістю 
здійснення подальших дій) та інтегрувати категорії психічного здоров’я в інформаційну систему 
управління охороною здоров’я (HMIS) (для ознайомлення зі зразком форми інформаційної 
системи управління охороною здоров’я див. Додаток 2 проекту «Сфера») та регулярно повідомляти 
цю інформацію відповідним кластерам (наприклад, охорони здоров’я, захисту, освіти).

Організувати безперебійне постачання основних психотропних лікарських засобів 
щонайменше по одному з кожної терапевтичної категорії (антипсихотичні, антидепресанти, 
анксіолітичні, протиепілептичні та препарати з протидії побічним ефектам антипсихотичних засобів 
(див. Міжвідомчий комплект першої медичної допомоги).

https://handbook.spherestandards.org/?handbook=Sphere&lang=english&chapter_id=ch009&section_id=ch009_006&match=surveillance%20reporting%20forms%20and%20UNHCR%20iRHIS%20case%20definitions:%20https://his.unhcr.org/home
https://handbook.spherestandards.org/?handbook=Sphere&lang=english&chapter_id=ch009&section_id=ch009_006&match=surveillance%20reporting%20forms%20and%20UNHCR%20iRHIS%20case%20definitions:%20https://his.unhcr.org/home
https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/interagency-emergency-health-kit-2017
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Зміцнювати або налагоджувати зв’язки та механізми перенаправлення до та від фахівців 
у сфері охорони психічного здоров’я, надавачів загальних медичних послуг, послуг захисту 
(наприклад, послуг із ведення випадків ГЗН) та виконавців у сфері освіти, програм із забезпечення 
засобів до існування та підтримки на рівні громади та інших служб, а також народних цілителів та 
духовних лідерів (за доречності).

Організувати роботу з населенням щодо обізнаності про психічне здоров’я з метою 
поширення ключових повідомлень щодо просування психічного здоров’я (див. також 
Захід 3.3 Поширення ключових повідомлень), а також виявляти осіб із ймовірними психічними, 
неврологічними розладами та розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та 
зв’язувати їх з послугами (наприклад, через підготовлених медичних працівників на рівні громади).

Під час гуманітарного реагування реагувати на проблему дискримінації та недогляду осіб 
із тяжкими та хронічними психічними розладами. Наприклад, просувати ідею того, щоб діти, 
дорослі та особи старшого віку із психічними, неврологічними розладами та розладами внаслідок 
вживання психоактивних речовин мали доступ до базових послуг (харчування, притулок), а також 
навчання, засобів до існування і відпочинку. За потреби сприяти здійсненню перенаправлень на 
отримання таких послуг та видів підтримки.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Ініціювати або брати участь у стратегічних процесах довгострокового планування з метою 
інтегрування психічного здоров’я у загальну охорону здоров’я (наприклад, у межах діяльності 
ТРГ із ПЗПСП, з донорами проектів гуманітарної допомоги і проектів, спрямованих на розвиток, 
та державними виконавцями, такими як національні керівні групи чи комісії з питань психічного 
здоров’я, а також у стратегічних оглядах політик, настанов або планів на національному рівні).

Просувати групи підтримки за принципом «рівний рівному» для користувачів послуг 
з охорони психічного здоров’я та/або членів їхніх сімей/піклувальників, у тому числі осіб з 
психосоціальними та інтелектуальними або когнітивними порушеннями.

Розбудовувати спроможності та підтримувати членів сім’ї/доглядачів осіб із психічними 
розладами або психосоціальними та інтелектуальними або когнітивними порушеннями 
(наприклад, посилення навичок копінгу, самодопомоги).

Залучати членів громади, у тому числі осіб із пережитим досвідом психічних розладів, до заходів, 
спрямованих на подолання стигми та негативних уявлень про психічні розлади 
(наприклад, громадські обговорення та події, події, присвячені Всесвітньому дню психічного 
здоров’я).

Додати фахівця з охорони психічного здоров’я (наприклад, психіатра, психіатричну медсестру, 
психіатричного клінічного фахівця, психолога) до закладів охорони здоров’я, до яких здійснюються 
перенаправлення (наприклад, по одному на географічний район чи регіон), які можуть надавати 
спеціалізовані послуги з охорони психічного здоров’я та брати участь у навчанні, наданні 
підтримки та супервізії для надавачів загальних медичних послуг.

Найняти працівників, які пройшли підготовку та супервізію, для надання більш комплексних послуг, 
таких як ведення випадків психічних розладів (наприклад, просування прав та можливостей 
осіб із психічними розладами; сприяння координуванню та навігації послугами; покращення 
доступу до різних послуг та видів підтримки; допомога у вирішенні нагальних практичних проблем 
(наприклад, житло, захист, медичні потреби) та надання підтримки, яка ґрунтується на сильних 
сторонах та спрямована на відновлення.

Отримувати регулярний зворотний зв’язок від користувачів послуг з охорони психічного 
здоров’я щодо наявної допомоги (наприклад, доступності, очікуваної якості).
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Розбудовувати довгостроковий потенціал у наданні клінічних послуг з охорони психічного 
здоров’я через академічні та інші навчальні заклади (наприклад, включення до навчальних планів 
дипломних програм для фахівців з охорони здоров’я, безперервної професійної освіти).

Інтегрувати послуги з охорони психічного здоров’я у програми та послуги, що 
стосуються конкретних захворювань, наприклад, програми з ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та 
неінфекційних захворювань (НІЗ), та у програми та послуги, що стосуються конкретних груп 
населення, наприклад, материнське, сексуальне та репродуктивне здоров’я, здоров’я дітей та 
підлітків і програми та послуги щодо здоров’я та благополуччя сім’ї.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-14#section-1
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3.11 
Надання послуг із ПЗПСП як частини клінічної 
допомоги для осіб, які зазнали сексуального 
насильства або насильства з боку інтимного 
партнера
Сексуальне насильство та насильство з боку інтимного партнера46 – це глобальні проблеми, які 
виникають у кожному суспільстві. В умовах гуманітарної кризи рівень сексуального насильства та 
насильства з боку інтимного партнера особливо високий через порушення соціального захисту.

Сексуальне насильство та насильство з боку інтимного партнера зазвичай є тяжким стресовим 
досвідом, який може мати серйозні коротко- та довгострокові фізичні, психологічні, особисті та соціальні 
наслідки для осіб, які його зазнали. Постраждалі особи можуть зазнати травм, незапланованої 
вагітності, ускладнень вагітності, інфекцій, що передаються статевим шляхом (в тому числі ВІЛ) та інших 
захворювань. Вплив на психічне здоров’я може включати гострі стресові реакції, депресію, ПТСР, 
тривожність, порушення сну, зловживання психоактивними речовинами, самоушкодження та суїцидальну 
поведінку. Особи, які зазнали насильства, також можуть зіткнутися зі стигмою та відмовою з боку сім’ї та 
громади.

Надавачі послуг з охорони здоров’я, які пропонують послуги щодо сексуального 
та репродуктивного здоров’я (наприклад, клінічні та амбулаторні послуги або лікарні, що 
пропонують допологову або пренатальну допомогу; базова допомога під час пологів; допомога 
після аборту; лікування ІПСШ тощо), а також здоров’я надавачі послуг догляду щодо материнського 
здоров’я та загальних медичних послуг часто є першими контактними особами для людей, які 
зазнали насильства та звернулися по допомогу.

Тому дуже важливо, щоб вони могли запропонувати належну першочергову допомогу, у тому 
числі послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, та здійснити 
перенаправлення на отримання інших послуг, у тому числі до більш спеціалізованих надавачів послуг з 
охорони психічного здоров’я, за доречності.

46  Насильство з боку інтимного партнера може бути фізичним, сексуальним і/або емоційним/психологічним. У випадку насильства з боку 
інтимного партнера вплив на психічне здоров’я може бути більш поступовим, оскільки насильство з боку інтимного партнера може виникати 
неодноразово і впродовж тривалого періоду, іноді загострюючись і потенційно включаючи високий рівень емоційного насильства.
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ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Надання послуг із ПЗПСП як частини клінічної допомоги для осіб, які зазнали 
сексуального насильства або насильства з боку інтимного партнера

Дії

Визначити заклади охорони здоров’я, у яких можна забезпечити або посилити надання 
послуг із ПЗПСП як частина клінічної допомоги особам, які зазнали сексуального насильства та 
насильства з боку інтимного партнера.

За потреби розробити/вибрати й адаптувати навчальні посібники та матеріали з ПЗПСП, 
ґрунтуючись на потребах та пріоритетах, визначених під час оцінювання та обговорень за участі 
зацікавлених осіб (наприклад, адаптування до контексту, розуміння законів та політик, обізнаність 
про наявні ресурси та послуги).

Провести навчання для надавачів послуг з охорони здоров’я (наприклад, лікарів, медсестер, 
акушерок, фельдшерів та інших фахівців, які надають послуги щодо сексуального та репродуктивного 
здоров’я) щодо аспектів ПЗПСП, які стосуються сексуального насильства та насильства з 
боку інтимного партнера: тобто надання першочергової допомоги постраждалим (LIVES); базові 
навички психосоціальної підтримки; як дізнатися про ймовірне насильство; оцінювання та ведення 
психічного розладу; забезпечення регулярних оглядів подальшого контролю; моніторинг потреб із 
психічного здоров’я; а також сприяння налагодженню зв’язків та здійснення перенаправлень 
на отримання додаткових або більш спеціалізованих послуг з охорони психічного здоров’я та ведення 
випадків ГЗН.

Інтегрувати послуги з ПЗПСП у протоколи на рівні закладу, інструкції щодо виконання 
операцій та інструменти (наприклад, медичні алгоритми для надання медичної допомоги, списки 
контрольних показників із лікування, рекомендації з проведення оцінювання, місцево адаптовані 
процедури, історія хвороби і форми огляду та здійснення перенаправлення і протоколи).

Залучити персонал із технічними знаннями у сфері ПЗПСП для забезпечення навчання, безперервної 
підтримки та супервізії.

Координувати дії з іншими надавачами послуг та розробляти, зміцнювати або підтримувати 
системи та шляхи перенаправлення (наприклад, на отримання послуг із боротьби з ГЗН, 
додаткової або більш спеціалізованої медико-санітарної допомоги, освіти, програм із забезпечення 
засобів до існування та підтримки на рівні громади), у тому числі процедури забезпечення 
конфіденційності та приватності.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Забезпечити доступність психологічних інтервенцій для осіб, які зазнали сексуального 
насильства та насильства з боку інтимного партнера, шляхом проведення навчання та супервізій 
для працівника (можливо, громадського працівника), який проводить такі інтервенції (див. Захід 
3.12 щодо психологічних інтервенцій).
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  Ключовий аспект 15: Надання послуг із ПЗПСП для постраждалих від ГЗН та чоловіків, які 
зазнали сексуального насильства, через послуги з охорони здоров’я

Надавачі послуг з охорони здоров’я повинні брати до уваги, що особи в психологічному 
дистресі або з психічними розладами можуть зазнати ГЗН або бути чоловіками, які 
пережили сексуальне насильство. Вони можуть неохоче чи боятися говорити про цей 
досвід, а також стикатися зі стигмою та неприйняттям з боку своїх сімей та громад.

Особи, які зазнали насильства, часто мають поширені психологічні реакції, такі як страх, 
тривожність, сум, гнів, почуття провини, сором, звинувачення самого себе, відчуження 
(наприклад, відчуття відчуження, заціпеніння або оніміння), нічні жахіття або проблеми зі сном, 
а також стикаються з соціальною ізоляцією та відмовою. Ці реакції є нормальними, і зазвичай 
з часом стан покращується, особливо якщо постраждала особа відчуває себе в безпеці та 
отримує необхідну емоційну підтримку. Проте деякі люди відчувають тривалий дистрес, 
особливо якщо вони зазнають безперервного насильства, як це часто трапляється у випадку 
насильства з боку інтимного партнера.

Надання першочергової підтримки (наприклад, LIVES), яка включає базову психосоціальну 
підтримку, – це перший крок, який повинен бути зробленим будь-яким медичним працівником для 
надання підтримки особам, які зазнали ГЗН. В умовах надзвичайної ситуації, коли медичний працівник 
бачить постраждалу особу лише один раз, першочергова допомога може бути єдиною допомогою, 
яку можна запропонувати. Надавачі послуг з охорони здоров’я мають розуміти, як надавати підтримку, 
орієнтовану на постраждалу особу, та виявляти та перенаправлення на отримання необхідних 
послуг (див. Загальні принципи та аспекти щодо отримання поінформованої згоди/дозволу, практики 
безпечного обміну інформацією, конфіденційності та обов’язкової звітності та Ключовий аспект 13: 
Гендерно зумовлене насильство).  

Важливо також надавати підтримку надавачам послуг у вивченні будь-яких їхніх власних переконань 
щодо гендерних ролей та реагувати на будь-яке дискримінаційне ставлення, яке може 
призвести до того, що вони сприятимуть чи навіть завдаватимуть шкоди у своїй роботі (наприклад, 
шкідливі переконання щодо прав жінок, їхньої ролі та повноважень у суспільстві). Керівні принципи 
протидії гендерно зумовленому насильству та шкала вимірювання ставлення до постраждалих від 
насильства є основоположними для роботи з особами, які зазнали насильства.47

Деякі особи, які зазнали ГЗН, можуть розвинути такі стани психічного здоров’я, як депресія, 
суїцидальні думки, самоушкодження, ПТСР або мати медично нез’ясовані соматичні скарги чи постійні 
проблеми зі сном. Надавачі послуг з охорони здоров’я (наприклад, лікарі, медсестри, акушерки, 
фельдшері та інші фахівці, які надають послуги щодо сексуального та репродуктивного здоров’я) мають 
мати можливість виявляти, оцінювати та вести такі стани, використовуючи доказово обґрунтовані 
клінічні рекомендації, такі як mhGAP-ГУМ (див. також Захід 3.10 Надання послуг з охорони психічного 
здоров’я як частини загального медичного обслуговування).

Подальші конкретні дії можна знайти в Заході 3.11 Надання послуг із ПЗПСП як частини клінічної 
допомоги для осіб, які зазнали сексуального насильства або насильства з боку інтимного партнера.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

47  Будь ласка, див. The Survivor-Centred Attitude Scale: Interagency GBV Case Management Guidelines: Case management guidelines (Шкалу 
вимірювання ставлення до постраждалих від насильства: Керівні принципи щодо ведення випадків гендерно зумовленого насильства), 
Додаток на с. 38.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-15#section-1
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
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3.12 
Ініціювання або посилення проведення 
психологічних інтервенцій
Затяжний психологічний дистрес та стани психічного здоров’я (такі як депресія, тривожність та 
ПТСР) є поширеними в умовах гуманітарних криз. Стани психічного здоров’я погіршують повсякденне 
функціонування та можливість доступу до необхідних послуг і видів підтримки.

Люди без професійної ліцензії або кваліфікації в галузі охорони психічного здоров’я (іноді відомі як 
парапрофесіонали або неспеціалізований персонал) можуть проводити масштабуючі психологічні 
інтервенції48 для вирішення цих проблем, якщо вони пройшли належну підготовку, супервізії та 
отримують підтримку.

Наприклад, персонал у сфері охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, харчування 
та інших секторів може бути навченим надавати структуровані доказово обґрунтовані психологічні 
інтервенції, які можна масштабувати (див. Ключовий аспект 16 щодо доказово обґрунтованих 
психологічних інтервенцій). 

Розвиток робочої сили та зміцнення систем для надання психологічних інтервенцій є більш 
довгостроковим процесом, але його слід розпочинати під час впровадження МПП із ПЗПСП.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Ініціювання або посилення проведення психологічних 
інтервенцій

Дії

Вирішити, яка платформа (наприклад, загальні медичні послуги, послуги щодо сексуального та 
репродуктивного здоров’я, реабілітаційні центри, ортопедичні установи, послуги або установи 
захисту (наприклад, безпечні простори), послуги освіти чи харчування) буде використовуватися 
для надання психологічних інтервенцій.

Сприяти доступу до відповідного простору для проведення психологічних інтервенцій 
(наприклад, з огляду на конфіденційність та можливість організації безпечного простору для дітей, 
які їх супроводжують).

За потреби вибрати, адаптувати і перекласти доказово обґрунтовані посібники та матеріали з 
проведення психологічних інтервенцій.

48  Масштабуючі психологічні інтервенції зазвичай характеризуються зниженням залежності від фахівців (наприклад, неспеціалізований 
персонал може отримати підготовку та супервізії), включають інтервенції, спрямовані на вирішення багатьох проблем, можуть не вимагати 
діагностичної оцінки та зосередження на навичках самоуправління.
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Оцінити потреби та можливості навчання, у тому числі підтримуюче ставлення та 
переконання потенційних учасників тренінгів.

Проводити навчання щодо надання психологічних інтервенцій, яке ґрунтується на компетенціях.

Проводити психологічні інтервенції в обраних закладах.

За необхідності сприяти здійсненню перенаправлень до інших закладів (наприклад, до 
більш спеціалізованих надавачів послуг з охорони психічного здоров’я, медичних працівників 
загального профілю, виконавців сфер захисту та освіти, програм із забезпечення засобів до 
існування та підтримки на рівні громади).

Залучати кваліфікований персонал у сфері ПЗПСП для забезпечення постійного нагляду, 
супервізії та підтримки підготовлених працівників.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Розширити наявність компетентного персоналу, який отримує супервізії та може надавати 
психологічні інтервенції в додаткових закладах та географічних районах.

Розбудовувати довгострокову спроможність із надання психологічних інтервенцій через 
академічні установи (наприклад, дипломні програми, безперервна професійна освіта). Сюди 
відноситься картування існуючих освітніх програм та навчальних програм з психотерапії, у тому 
числі академічні й професійні національні асоціації та органи ліцензування (наприклад, національні 
товариства когнітивно-поведінкової терапії).

  Ключовий аспект 16: Доказово обґрунтовані психологічні інтервенції та методи надання 
послуг для ведення затяжного психологічного дистресу та поширених психічних розладів

Доказово обґрунтовані підходи:* 
 ▶ Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) у різних формах, таких як поведінкова активація, терапія 

когнітивної обробки, підходи на основі експозиції (наприклад, наративна експозиційна терапія) та 
підходи КПТ третьої хвилі (наприклад, терапія прийняття та зобов’язання);

 ▶ Навчання управлінню стресом/релаксації;
 ▶ Психологічна консультація з вирішення проблем/терапія з вирішення проблем;
 ▶ Міжособистісна терапія/міжособистісна психотерапія;
 ▶ Терапія десенсибілізації та повторної обробки рухів очей (EMDR).

Методи проведення:*
 ▶ Індивідуальні та групові інтервенції
 ▶ Керовані та некеровані підходи до самодопомоги
 ▶ Цифрові та очні методи

Приклади доказово обґрунтованих посібників із проведення психологічних інтервенцій, 
розроблених для умов гуманітарних криз, наведені у розділі з рекомендаціями, стандартами та інструментами.

Зверніть увагу  на те, що це не вичерпна таблиця психологічних інтервенцій, але вона ґрунтується на тих, що рекомендовані в 
Керівництві mhGAP з ведення інтервенцій та інших рекомендаціях ВООЗ (див. https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-
guide---version-2.0). Будь ласка, ознайомтеся із національними рекомендаціями для отримання інформації про інші психологічні методи 
лікування. Зауважте, що існує досить небагато загальнодоступних посібників із проведення психологічних інтервенцій та інших 
сфокусованих інтервенцій з ПЗПСП дітей, у тому числі підлітків, в умовах гуманітарних криз.49

49  Global Protection Cluster (2020). Guidance for MHPSS Aspects of Child Protection in the HNO/NRP 2021. (Глобальний кластер захисту. Настанови щодо 
аспектів ПЗПСП у сфері захисту дітей в оглядах гуманітарних потреб (HNO)/планах гуманітарного реагування (NRP) 2021).

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

див. https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0
див. https://www.who.int/publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0
https://mcusercontent.com/29a879678bc603215f0a197d1/files/a2dc48ea-dad8-4f47-9f7e-0272802ad2ec/V_2.0_Guidance_for_MHPSS_aspects_of_child_protection_in_the_HNO_and_HRP.pdf
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-16#section-1
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3.13 
Надання послуг із ПЗПСП через послуги з 
ведення випадків у сфері захисту
Ведення випадків (кейс-менеджмент) – це послуга для окремих осіб або сімей, які потребують 
індивідуальної підтримки через свої потреби чи обставини.

Соціальний працівник працює разом із кожною особою чи сім’єю, щоб оцінити їхню ситуацію, розробити 
та впровадити план допомоги та регулярно переглядати прогрес у досягненні цілей. У разі потреби 
соціальний працівник надає безпосередню підтримку особі або сім’ї, просуває їхні права та можливості 
та сприяє отриманню доступу до інших послуг (наприклад, забезпечення притулком, правова 
допомога, послуги з охорони психічного здоров’я).

Ведення випадків використовується у сферах ГЗН, захисту дітей, інвалідності, правової допомоги та допомоги 
постраждалим. Для підвищення якості ведення випадків у різних секторах було розроблено ряд рекомендацій, 
стандартів та навчальних пакетів. Хоча формат, частота спілкування та цілі різняться, центральною 
особливістю є те, що соціальний працівник є постійним джерелом підтримки з плином часу.

Незалежно від сектору, з якого здійснюється доступ до нього, ведення випадків має здійснюватися 
у спосіб, який є чутливим до потреб психічного здоров’я, сприяє безпеці та психологічному 
благополуччю, спирається на можливості та сильні сторони особи і сприяє підтримці сім’ї 
та громади.50

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Надання послуг із ПЗПСП через послуги з ведення випадків у 
сфері захисту

Дії

Адаптувати навчальні програми з ведення випадків задля включення основних тем 
із ПЗПСП відповідно до спроможностей наявної робочої сили. Вебплатформа МПП із ПЗПСП 
перелічує рекомендовані теми для навчання щодо ПЗПСП для соціальних працівників у сфері захисту.

Провести навчання для соціальних працівників та супервізорів щодо відповідних тем та 
навичок із ПЗПСП.

50  Деякі рекомендації зазначають, що загальне ведення випадків у сфері захисту дітей та ГЗН є фактично послугами з ПЗПСП, відповідно до 
рівня 3 Піраміди інтервенцій із ПЗПСП, тобто цільової неспеціалізованої підтримки (наприклад, UNICEF (2019). Operational Guidelines for Community-
based MHPSS (Операційні рекомендації для надання послуг із ПЗПСП на рівні громади); GBVIMS Steering Committee (2017). Interagency GBV Case 
Management Guidelines (Рекомендації з міжвідомчого ведення випадків ГЗН)).

https://mhpssmsp.org/uk/activity/recommended-mhpss-training-topics-workers-implementing-mhpss-activities-6#section-1
https://www.unicef.org/reports/community-based-mental-health-and-psychosocial-support-guidelines-2019
https://www.unicef.org/reports/community-based-mental-health-and-psychosocial-support-guidelines-2019
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
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Адаптувати інструменти та шаблони ведення випадків, щоб включити коротке оцінювання 
потреб та аспектів щодо ПЗПСП у план догляду.

Співпрацювати з піклувальниками, членами сім’ї та близькими людьми, де це 
безпечно і доцільно, для розбудови їхньої спроможності надавати підтримку особі, яка її потребує 
(наприклад, шляхом застосування дбайливих практик догляду та навчання щодо розвитку, 
психічного здоров’я і психосоціального благополуччя).

Залучити персонал, що володіє технічними експертними знаннями у сфері ПЗПСП, для 
забезпечення безперервного технічного нагляду (наприклад, забезпечення того, що заходи 
просувають благополуччя та не завдають шкоди) соціальним працівникам, які надають послуги з 
ПЗПСП, через зустрічі із планування догляду та окремі сесії.

Визначити безпечне(-і) місце(-я) для надання послуг із ведення випадків. Для ведення 
випадків ГЗН розглянути можливість використання безпечних місць для жінок та дівчат і мобільних 
варіантів щодо забезпечення нестигматизуючих точок доступу до послуг.

Надавати послугу з ведення випадків для чоловіків та хлопців після сексуальної 
наруги, працюючи з фахівцями у сфері боротьби з ГЗН, охорони здоров’я, захисту дітей, з питань 
інвалідності та іншими виконавцями у галузі захисту, щоб забезпечити відповідне надання послуг.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Провести навчання для соціальних працівників щодо надання психологічних інтервенцій, за 
доречності та відповідно до місцевого контексту (Захід 3.12 щодо психологічних інтервенцій).

Адаптувати інструменти МіО, плани догляду та лікування щодо ведення випадків, щоб 
включити оцінювання впливу послуг на психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя клієнта 
(якщо це ще не включено).

Надавати підтримку піклувальникам та членам сім’ї осіб з фізичними, психосоціальними 
порушеннями та психічними розладами, забезпечуючи відпочинок та розбудовуючи спроможність 
щодо заходів реагування та підходів із ПЗПСП; зміцнення навичок копінгу; та створення 
сприятливого сімейного середовища.

  Ключовий аспект 17: Діти та підлітки, які зазнали сексуального насильства

Як послуги з боротьби з ГЗН, так і послуги із захисту дітей можуть надати підтримку 
дітям, які пережили сексуальне насильство, якщо працівники мають необхідну 
компетенцію та існують відповідні організаційні процедури.

Гарною практикою є створення міжвідомчих СОП, які визначають ролі та зобов’язання щодо надання 
послуги з ведення випадків для дітей, які зазнали насильства, на основі наявних можливостей та досвіду.

Дитина не повинна мати більше одного соціального працівника одночасно, і соціальний працівник має 
координувати роботу з іншими надавачами, за потреби, щоб переконатися, що дитина не піддаватиметься 
проведенню повторюваних оцінювань та не буде знову відповідати на ті самі запитання.

У процесі визначення найбільш відповідного надавача послуг для будь-якої дитини чи підлітка слід 
враховувати цілий ряд факторів, у тому числі бажання дитини; наявність, навчання та компетентність 
персоналу; існуючі шляхи перенаправлення і місцеві угоди; та послуги, до якої дитину вперше 
направили.51 Соціальним працівникам та іншим фахівцям, які працюють з постраждалими, слід звернутися 
за подальшою підтримкою до технічних експертів та керівників з відповідним досвідом.

51  CASI CP GBV Field Cooperation Framework on Child and Adolescent Survivors (Захист дітей. Польова версія схеми співпраці щодо дітей та 
підлітків, які пережили ГЗН). (Місце для посилання: буде запущено в липні/серпні 2021 року).
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Діти мають мати вибір щодо того, які послуги вони отримують і від кого, беручи до уваги, що діти, 
які зазнали насильства, не є однорідною групою. Наприклад, дівчатам-підліткам може бути зручніше 
звертатися за послугами через служби з боротьби проти ГЗН та місця, орієнтовані на жінок та дівчат, 
тоді як хлопці-підлітки можуть вважати за краще звертатися по допомогу через послуги з захисту чи 
охорони здоров’я.

Для ознайомлення з операційними рекомендаціями щодо того, як виконавці у сфері захисту дітей 
та боротьби з ГЗН можуть співпрацювати з метою надання підтримки дітям, які зазнали насильства, 
див. УВКБ ООН (2021). Рекомендації УВКБ ООН щодо процедур з урахуванням найкращих інтересів: 
Оцінювання та визначення найкращих інтересів дитини, с. 98. (Див. також Ключовий аспект 10: 
Надання підтримки піклувальникам у випадку сексуального насильства над дитиною).  

  Ключовий аспект 18: Забезпечити чіткість розподілу ролей між працівниками сфер захисту та ПЗПСП

Якщо декілька ролей в організації сприяють досягненню результатів проекту з 
ПЗПСП, надзвичайно важливо, щоб персонал та волонтери чітко розуміли свої ролі 
та обов’язки, як ці ролі між собою пов’язані та як вони сприяють досягненню 
спільних завдань

Наприклад, до складу команди захисту дітей іноді входять як працівники у сфері захисту 
дітей, так працівники з ПЗПСП (наприклад, фахівці з ПЗПСП або психосоціальної 
підтримки), і ті, і інші пропонують форми емоційної та психологічної підтримки.

Якщо унікальний внесок кожної з цих ролей не визначений чітко, це може збентежити 
як персонал, так і користувачів послуг, а також може призвести до напруги, 
дублювання роботи та ризиків щодо захисту даних. 

Коли ролі та критерії перенаправлення між ними чітко визначені та добре зрозумілі (наприклад, 
працівник у сфері захисту дітей, який надає послугу з ведення випадків, та працівник із ПЗПСП, 
який проводить конкретну психологічну інтервенцію), вони можуть запропонувати ефективну та 
взаємодоповнюючу підтримку як частину комплексного пакету допомоги.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-17#section-1
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3.14 
Забезпечення захисту та догляду для осіб у 
психіатричних лікарнях та інших закладах
Під час гуманітарних криз особи з психічними, неврологічними розладами та розладами 
внаслідок вживання психоактивних речовин або з інтелектуальними порушеннями, 
розладами розвитку та психосоціальними видами інвалідності або когнітивними 
порушеннями, які проживають у психіатричних лікарнях та установах, зазнають високого ризику 
порушень прав людини, таких як фізичне та сексуальне насильство, покарання, недогляд, відмова та 
відсутність притулку, їжі або медичної допомоги.

Попри те, що рекомендовано надавати допомогу з охорони психічного здоров’я на рівні громади, 
багато країн, які постраждали внаслідок гуманітарних криз, переважно покладаються на інституційну 
допомогу (наприклад, психіатричні лікарні, будинки соціального догляду, будинки постійного перебування, 
реабілітаційні центри для осіб із розладами внаслідок вживання психоактивних речовин).

Ці заклади зазвичай наявні лише у великих містах і часто недоступні для населення, яке постраждало 
внаслідок кризи. Догляд у таких закладах часто буває надзвичайно неадекватним ще до настання кризи.

Надзвичайні гуманітарні ситуації можуть зруйнувати фізичні структури та зменшити кількість 
персоналу. Люди в психіатричних лікарнях та установах можуть бути покинуті персоналом і залишені 
незахищеними від наслідків стихійного лиха або збройного конфлікту. Життя в установі також ізолює 
людей від потенційного захисту та підтримки сім’ї, що може бути важливим для виживання в умовах 
надзвичайної ситуації.

Крім того, раптова відміна психотропних лікарських засобів може бути шкідливою і навіть 
небезпечною для життя.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Забезпечення захисту та догляду для осіб у психіатричних лікарнях та інших 
закладах

Дії

Із самого початку кризи регулярно відвідувати психіатричні лікарні та інші установи для 
проведення оцінювання потреб (координуючи дії із відповідними державними органами).
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За потреби підтримувати зусилля щодо забезпечення фізичної безпеки осіб, які перебувають 
у закладах, та персоналу (наприклад, захист цивільного населення та закладів охорони здоров’я 
відповідно до міжнародного гуманітарного права, захист від спалахів інфекційних захворювань чи 
ендемічних хвороб у країні).

Впроваджувати або посилювати нагляд за дотриманням прав людини з боку зовнішніх 
наглядових органів (за наявності), правозахисних організацій або фахівців із захисту.

Реагувати на проблеми чоловіків, жінок (у тому числі осіб старшого віку) та дітей щодо захисту 
у закладах (наприклад, захист від недогляду, насильства чи примусового лікування з боку інших 
осіб, у тому числі з боку персоналу чи інших інституціалізованих осіб).

Забезпечити задоволення базових фізичних потреб людей у закладах, координуючи дії з 
іншими секторами (наприклад, питна вода, достатня їжа, притулок, одяг та санітарія), а також їхні 
потреби у фізичному здоров’ї (наприклад, доступ до лікування фізичних захворювань та травм).

Сприяти пошуку родин та спілкуванню з сім’ями осіб, які проживають у закладах.

Забезпечити наявність належних планів евакуації, реагування на катастрофи та плани дій в 
умовах надзвичайної ситуації (наприклад, створено проект, розповсюджено та протестовано).

Забезпечити надання базових послуг з охорони психічного здоров’я впродовж тривалості 
надзвичайної ситуації (тобто основні психотропні лікарські засоби та психосоціальна підтримка).

Сприяти виписці, коли це можливо (наприклад, за наявності підтримки сім’ї і послуг з охорони 
психічного здоров’я на рівні громад та доступу до базових потреб, у тому числі притулку, 
харчування та послуг з охорони фізичного здоров’я).

За потреби забезпечити безперервне постачання психотропних лікарських засобів та інших 
необхідних медичних препаратів та обладнання (ґрунтуючись на результатах оцінювання потреб 
закладу).

Якщо криза спричиняє брак персоналу, мобілізувати людські ресурси із сімей громад та 
системи охорони здоров’я для надання допомоги.

За потреби провести базову підготовку персоналу та забезпечити постійну підтримку 
і супервізії (наприклад, права людини у сфері психічного здоров’я; управління кризами без 
застосування примусових практик, таких як фізичні, механічні чи хімічні засобів гамування то 
ізоляція; безперервний догляд та шляхи покращення самоврядування пацієнтів; самодопомога 
персоналу).
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Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Провести більш комплексне оцінювання закладу, залучивши різних зацікавлених осіб, у тому 
числі користувачів послуг (наприклад, використовуючи Набір інструментів для оцінювання та 
трансформації в межах ініціативи ВООЗ QualityRights).

Брати участь у заходах із підвищення рівня обізнаності та освіти громад із метою зниження 
рівня дискримінації і стигми та просування підтримки громади, соціальної інклюзії й прав людини 
(одночасно активно залучаючи осіб із пережитим досвідом психічних розладів).

Сприяти розробці індивідуальних планів відновлення, орієнтованих на особу, із залученням 
мультидисциплінарних команд.

Сприяти та забезпечувати доступ осіб, які проживають у закладі, до широкого кола послуг та 
видів підтримки (наприклад, реабілітації, рекреаційних та духовних послуг).

Проводити додаткове навчання та супервізії для персоналу (ґрунтуючись на результатах 
оцінювання потреб у навчанні).

Сприяти крокам на шляху до деінституціалізації та забезпечити належну допомогу на рівні 
громади для осіб із тяжкими психічними захворюваннями (наприклад, відділення екстреної 
психіатричної допомоги у лікарнях загального профілю, надання клінічних послуг з охорони 
психічного здоров’я як частина діяльності медичних закладів загального профілю, ведення 
випадків, підтримка громади та соціальна інклюзія).

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-18#section-1
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4.1 
Інтегрування аспектів та видів підтримки у 
сфері ПЗПСП у ведення клінічних випадків 
інфекційних захворювань
Спалахи інфекційних захворювань (наприклад, COVID-19, хвороба, спричинена вірусом Ебола, хвороба, 
спричинена вірусом Зіка) мають значний вплив на психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя. 
Стресові чинники, що виникають внаслідок таких спалахів, включають соціальну ізоляцію, економічні 
труднощі, порушення режиму дня (освіта, зайнятість) та порушення доступу до послуг, у тому числі послуг з 
охорони психічного здоров’я.

Особи, госпіталізовані до закладів охорони здоров’я, можуть відчувати страх, непевність та соціальну 
ізоляцію. Люди, які втрачають близьких, часто мають обмежені можливості для горювання або доступу 
до підтримки. Особи із хворобою та їхні піклувальники, у тому числі медичні працівники, часто зазнають 
дискримінації та соціальної стигми. Страх, депресія та занепокоєння є досить поширеними явищами, 
і відсоток психічних розладів, ймовірно, зросте. Тому важливо інтегрувати аспекти та підтримку у сфері 
ПЗПСП у процес ведення клінічних випадків інфекційних захворювань, а також інтегрувати відповідні дії з 
ПЗПСП у більш широке реагування у галузі охорони громадського здоров’я (див. Ключовий аспект 
19: ПЗПСП як частина реагування на надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я).  

ОСНОВНИЙ ЗАХІД
Інтегрування аспектів та видів підтримки у сфері ПЗПСП у ведення клінічних 
випадків інфекційних захворювань

Дії

За потреби адаптувати та перекласти матеріали (наприклад, матеріали з орієнтування 
персоналу, інформаційні, комунікаційні й освітні матеріали, спрямовані на постраждале населення).

Визначити контактних осіб із питань ПЗПСП щодо надання та координування послуг із ПЗПСП 
у всіх закладах охорони здоров’я.

Забезпечити, що кожен заклад охорони здоров’я має щонайменше одну підготовлену людину 
та систему для виявлення та надання допомоги особам із поширеними та тяжкими психічними 
розладами.
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Проводити орієнтування для працівників сфери охорони здоров’я, яким доручено завдання 
вести випадки осіб з інфекційними захворюваннями, щодо базових навичок психосоціальної 
підтримки, оцінювання і надання першочергових клінічних інтервенцій та щодо взаємодії 
лікарських засобів (наприклад, лікарських засобів для боротьби з інфекційними захворюваннями 
та психотропних медикаментів).

Надавати послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки людям 
з інфекційними захворюваннями та членам їхніх сімей, у тому числі дітям. Це включає підтримку 
щодо управління гострими та тяжкими захворюваннями (наприклад, визнання та реагування 
на дистрес, сприяння спілкуванню, забезпечення поваги та гідності).

Виявляти, вести випадки та, за доречності, перенаправляти інфікованих людей із новими або 
раніше існуючими психічними, неврологічними розладами та розладами внаслідок 
вживання психоактивних речовин.52

Забезпечити, що заклади охорони здоров’я обладнані необхідними запасами основних 
психотропних лікарських засобів.

Інтегрувати дані про супутні стани психічного здоров’я в клінічні форми та медичні 
інформаційні системи.53

Включити аспекти щодо ПЗПСП, щоб зменшити ризики захисту та знизити рівень психологічного 
дистресу для інфікованих осіб, які перебувають у лікарні (наприклад, забезпечити доступ до точної 
та легко зрозумілої інформації про стан та лікування, сприяти спілкуванню з членами сім’ї віддалено 
телефоном або за допомогою захисних екранів, сприяти зустрічам із релігійними лідерами, за 
бажанням, сприяти повсякденній діяльності, особливо для дітей (наприклад, книги, ігри)).

Налагодити зв’язки та механізми перенаправлення постраждалих осіб та членів їхніх сімей до 
надавачів послуг з охорони психічного здоров’я, програм із забезпечення засобів до існування, 
освіти, соціальних послуг (у тому числі житло) та інших відповідних послуг і видів підтримки.

Створити можливості для осіб, які втратили близьких, горювати та дотримуватися культурних 
традицій щодо безпечних і гідних поховань, враховуючи їхні уподобання та наявні можливості.

Захистити психічне здоров’я всіх працівників служб реагування і забезпечити їм доступ до 
послуг із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Додати до закладів охорони здоров’я або фахівця з охорони психічного здоров’я (наприклад, 
психіатричну медсестру, психіатричного клінічного фахівця, психолога), або неспеціаліста, який 
пройшов навчання, отримав супервізії та працює неповний або повний робочий день у закладі з 
охорони психічного здоров’я.

Просувати заходи на рівні громади, такі як групи підтримки для осіб, які постраждали або 
відновлюються (якщо це можна зробити безпечно) (див. також Захід 3.4 Сприяння проведенню 
заходів із ПЗПСП на рівні громади).

Проводити психологічні інтервенції для осіб, які одужали від інфекційних захворювань, та 
для інших, у тому числі членів сім’ї, які втратили близьких (див. Захід 3.12 щодо психологічних 
інтервенцій).

52  WHO (2020). The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services: results of a rapid assessment. Annex 3: Modifications 
for safe delivery of MNS services and considerations towards restoration of activities (Вплив COVID-19 на послуги, пов’язані з психічними, 
неврологічними розладами та розладами внаслідок вживання психоактивних речовин: результати швидкого оцінювання. Додаток 3: Зміни для 
безпечного надання послуг у випадку психічних, неврологічних розладів і розладів внаслідок вживання психоактивних речовин та аспекти щодо 
відновлення діяльності). Джерело доступне англійською мовою.
53  Наприклад, див. WHO clinical characterization forms for COVID-19 (Форми клінічної характеристики ВООЗ щодо COVID-19).

https://www.who.int/publications/i/item/978924012455
https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform
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Здійснювати подальший нагляд за особами з психічними, неврологічними розладами та 
розладами внаслідок вживання психоактивних речовин після виписки, щоб оцінити їхні 
симптоми, переконатися, що вони добре почуваються, та сприяти доступу до додаткових видів 
підтримки та послуг, за потреби (наприклад, через телемедицину, за наявності та доцільності).

Організувати спеціальні лінії допомоги для надання дистанційної підтримки особам, які 
одужують від інфекційних хвороб, їхнім сім’ям та громадськості.

Організувати проведення заходи та поширення позитивних повідомлень із метою вшанування 
людей, які постраждали, та працівників на передовій реагування, щоб зменшити стигму.

  Ключовий аспект 19: ПЗПСП як частина реагування на надзвичайну ситуацію в галузі охорони 
громадського здоров’я

Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка є невід’ємною складовою екстреного 
реагування на інфекційні захворювання у галузі охорони громадського здоров’я та 
сприяє збереженню життів. 

Виконавці проектів у сфері ПЗПСП мають відігравати ключову роль у межах кількох елементів 
екстреного реагування у галузі охорони громадського здоров’я, у тому числі ведення випадків 
інфекційних захворювань, заходи контролю інфекцій, повідомлення про ризики та залучення громади, 
а також підтримка безпечних та доступних основних медичних послуг.54 55 Під час деяких надзвичайних 
ситуаціях у галузі охорони громадського здоров’я ПЗПСП також може бути особливим окремим 
елементом, пов’язаним з іншими елементами, як наскрізна тема.

Працівники у сфері ПЗПСП часто відіграють основну роль у допомозі людям щодо зміни 
їхньої поведінки та ухвалення рішень, які попереджують передачу захворювання. Підтримка та 
інформація, яку працівники у сфері ПЗПСП надають постраждалим особам, часто є ключовою 
у їхніх рішеннях перебувати на карантині або у лікувальних закладах та дотримуватися 
обмежень і процедур (наприклад, ізоляції, відслідковування контактів). Коли особа помирає 
у лікувальному закладі, працівники у сфері ПЗПСП часто виконують завдання інформування 
членів сім’ї і сприяння виконанню безпечних та гідних похоронних практик. Працівники у сфері 
ПЗПСП також надають підтримку і здійснюють адвокаційну діяльність для людей, які одужали від 
інфекційних хвороб, сприяючи їхній безпечній реінтеграції у громади та працюючи із членами 
громади з метою подолання стигми й боротьби зі шкідливими переконаннями.

Слід брати до уваги групи ризику (наприклад, осіб старшого віку, осіб із раніше існуючими 
психічними, неврологічними розладами та розладами внаслідок вживання психоактивних 
речовин, осіб з інвалідністю, жінок та дівчат) у процесі планування та впровадження заходів 
реагування на спалах, а також адаптуючи поточну діяльність (наприклад, належне спрямування 
на ці групи населення; створення доступних повідомлень).

Слід забезпечити наявність щонайменше однієї особи (а, за можливості, двох осіб – чоловіка та 
жінки), а також системи, яка надаватиме та координуватиме послуги з ПЗПСП у всіх закладах, які 
беруть участь у реагуванні на спалах інфекційного захворювання (охорона здоров’я, освіта, табори, 
соціальні послуги та інші).56

На вебплатформі МПП із ПЗПСП містяться рекомендації щодо використання МПП із ПЗПСП у 
заходах екстреного реагування у галузі охорони громадського здоров’я на спалахи інфекційних 
захворювань, у тому числі аспекти та заходи, що стосуються кожного заходу МПП із ПЗПСП.

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

54  WHO. (2021). COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP 2021) (План стратегічної готовності та реагування на COVID-19 2021).
55  WHO Executive Board, Promoting mental health preparedness and response for public health emergencies (Просування готовності та реагування щодо 
психічного здоров’я на надзвичайні ситуації у галузі охорони громадського здоров’я). 20 січня 2021 року.
56  IASC Reference Group on MHPSS in Emergency Settings (2020). Information Note on Updating Humanitarian and County Response Plans to Include 
COVID-19 Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Activities (Інформаційна записка щодо оновлення гуманітарних та районних планів реагування 
з метою включення заходів із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) щодо COVID-19). Джерело доступне англійською мовою.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/guidance-using-mhpss-msp-public-health-emergency-response-infectious-disease-outbreaks#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/guidance-using-mhpss-msp-public-health-emergency-response-infectious-disease-outbreaks#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/guidance-using-mhpss-msp-public-health-emergency-response-infectious-disease-outbreaks#section-1
https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-support-implementation-19#section-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148(3)-en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QgFBWwldd332ab18FzfTZ9X6OPgH4h1L/view
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4.2 
Надання послуг із ПЗПСП для осіб, позбавлених 
свободи
Під час гуманітарних криз дорослі та діти можуть бути позбавлені свободи з різних причин: наприклад, 
вони можуть утримуватися під адміністративним арештом або міграційною вартою, намагаючись 
завернутися за послугами із безпеки та захисту закордоном та на міграційних шляхах, або бути затриманими 
через те, що вони є (підозрюваними) учасниками бойових дій або пов’язані з воюючими сторонами.

Особи, які живуть із раніше існуючими і тяжкими станами психічного здоров’я, можуть також 
утримуватися під вартою або в інших місцях замість того, щоб отримувати належну допомогу у сфері 
охорони психічного здоров’я. Крім того, у людей можуть розвинутися стани психічного здоров’я 
(наприклад, депресія, тривожність) та/або вони можуть зловживати такими психоактивними речовинами, 
як наркотики чи алкоголь, як спосіб копінгу.

Забезпечення доступу до послуг із ПЗПСП для людей, які позбавлені свободи, може бути 
інтервенцією, що рятує життя, і це може допомогти забезпечити дотримання їхніх прав.

ОСНОВНИЙ ЗАХІД

Надання послуг із ПЗПСП для осіб, позбавлених свободи

Дії

Проводити навчання для персоналу, який здійснює моніторингові візити до установи/
центру тримання під вартою, з метою виявлення та перенаправлення осіб із психічними 
розладами, надання базової психосоціальної підтримки, сприяння спілкуванню та налагодженню 
зв’язків із необхідними службами (у тому числі послуги з охорони психічного здоров’я та конкретні 
види підтримки для осіб, які зазнали сексуального насильства та катування, і відновлення 
сімейних зв’язків).

За потреби налаштувати систему перенаправлення та консультацій із надавачами послуг з 
охорони психічного здоров’я.

Провести навчання для адміністрації і персоналу центрів тримання під вартою/установ щодо 
визначення потреб та шляхів перенаправлення у сфері ПЗПСП.
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Додаткові дії, рекомендовані для розгляду (залежно від контексту та наявних ресурсів)

Створити виїзні послуги з охорони психічного здоров’я (наприклад, оцінювання, психологічні 
інтервенції та психотропні лікарські засоби, за потреби) у місцях позбавлення свободи.

Просувати аспекти з ПЗПСП серед керівників та персоналу у місцях позбавлення свободи з метою 
мінімізації психологічного дистресу (наприклад, збереження сімейних та соціальних зв’язків).

Рекомендації, стандарти та інструменти

Натисніть тут, щоб перейти до відповідних рекомендацій, стандартів та інструментів.

https://mhpssmsp.org/uk/activity/relevant-guidelines-standards-and-tools-20#section-1


D Мінімальний пакет послуг із психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 
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