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Війна, втеча і розлука з близькими - це ситуації, які
можуть викликати страх, безліч запитань,
невпевненість і занепокоєння. Діти та підлітки
зазвичай звертаються до довірених осіб, щоб
обговорити те, що вони пережили і впорядкувати свої
емоції, пов'язані з цим пережитим.

Батьки та інші особи, близькі сім'ї, та особи, які беруть
участь у шкільному житті та в їхньому дозвіллі, можуть
допомогти їм пережити цей складний час і знайти
способи впоратися із ситуацією. Вони можуть
поліпшити комфортне самопочуття постраждалих
дітей і підлітків та підтримувати їхній подальший
розвиток. З цією метою ми пропонуємо підтримку
батькам та іншим особам, які беруть участь у житті
дитини. Мета цих заходів - відновити баланс у житті
дітей і молодих людей, та їхніх сімей.

Цільова група
Для дітей і підлітків, які шукають захисту, та їхніх
родин, а також для волонтерів, для осіб, які беруть
участь у їхньому житті, або для приймаючих родин є
можливість звернутися до нас із питаннями щодо
психічного здоров'я або для участі в наших програмах
для группових консультацій.

Пропозиція
Ми пропонуємо модель поетапного поліпшення
психічного здоров'я дітей і молодих людей, які
шукають захисту.

Етап 1: Консультація по телефону– у разі потреби
консультація у фахівця
Ми консультуємо всіх, у кого виникають питання з цієї
теми. У прийомні години консультацій по телефону ми
разом із близькими постраждалих дітей знаходимо
способи підтримки дітей і підлітків. На консультацію
можуть бути залучені перекладачка або перекладач з
українською чи російською мовою. У разі потреби ми
також пропонуємо консультації у фахівця.

Етап 2: Програма для груп з метою відновлення
життєстійкості згідно з ВООЗ
Через педіатра, шкільну психологічну службу та/або
нас можна з'ясувати можливість для дитини/підлітка
скористатися нашою програмою для групових
консультацій із профілактики здоров'я згідно з ВООЗ.
Під час семи занять по 90 хвилин кожне діти і підлітки
у віці від 9 до 15 років вчаться краще розуміти свої
почуття, керувати фізичними функціями свого
організму, змінювати свою поведінку, справлятися з
проблемами і будувати плани на майбутнє. Батьків
залучають брати участь протягом трьох сеансів із
супроводом.

Етап 3: Стандартна пропозиція
Крім іншого, наша клініка пропонує діагностику і
лікування психічних травм на основі доказової
медицини.
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Умови участі
Приймальні години консультацій по телефону доступні
для всіх зацікавлених осіб і не потребують
попереднього запису. Заняття за програмою для
групових консультацій з профілактики здоров'я
можливі для відвідування за попередньою
рекомендацією фахівця.

Вартість
Консультація по телефону безкоштовна. Витрати на
превентивні програми для груп оплачуються
лікарняними касами.

Запис
Консультація по телефону не потребує попереднього
запису. Для запису на заняття за програмою для
групових консультацій із профілактики здоров'я, будь
ласка, зв'яжіться з д-р філ. наук Христиною Гунш.

Коли і де
Приймальні години консультацій по телефону:
щочетверга з 8 до 10 години ранку (консультації
починаються з 6 жовтня 2022 року). Охочі можуть
зв'язатися з д-ром мед. наук Маркусом Карром за
номером 043 499 26 55. Переклад російською та
українською мовами може бути організовано в
найкоротші терміни.

Заняття за програмою для групових консультацій із
профілактики здоров'я: 
Час і місце проведення програми для групових
консультацій визначаються залежно від складу групи.
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