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Даний трен�нговий пос�бник є методичним матер�алом для п�дготовки   тренер�в з комплексної
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громадського здоров’я» за ф�нансової п�дтримки МФ «В�дродження». 
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Істор�я кейсу Кл�н�ки з прав людини …

«… До війни жив у Донецьку. Мав невеличкий, але перспективний бізнес, щасливу
родину, дружину та маленьку доньку. У квітні 2018 року був затриманий
бойовиками на одному з блокпостів та звинувачений у співпраці з СБУ. У полоні
перебував до обміну 29 грудня 2019 року.Перебування в ув’язненні дуже змінило
мій світогляд, систему цінностей. Все матеріальне відійшло на незначні позиції.
Та реальність в якій мені довелося жити показала, що у цьому світі незахищений
ніхто, тобі не допоможуть ні гроші ні статус. 

Щоденні катування, біль, психологічні та моральні приниження, холод, голод та
спрага стали буденністю. Найбільш ранила байдужість дружини… підтримка
була тільки від старенької мами. Довгоочікуване звільнення не дало полегшення.
Разом з фізичним болем ще більш нестерпнішим був біль душі. Мене ніхто не
зустрів з полону… Голову розривали питання: Хто я тепер? Як мені знайти своє
місце у цьому світі? Як забути все те, що я бачив та пережив в ув’язненні? Як
пробачити дружині? Світ який був у моїй уяві зник назавжди, а новий не з’явився.
Потрібно було заново знайомитись з собою, знаходити сили жити далі,
вчитися будувати стосунки та вірити людям. 

У Державному закладі «Госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна» МОЗ України,
окрім фізичної реабілітації мені запропонували комплексну програму реабілітації
від Клініки з прав людини. Для мене дуже важливою була зустріч саме з
психологом, адже не мав більше сил втримувати цей біль. На питання
психолога Клініки яка мені потрібна допомога, я сказав що хочу все забути,
стерти з пам’яті все що мені довелося пережити, те що зі мою сталося… 

Олена пояснила, що це мій безоцінний досвід, який не можна знищити кнопкою
Delete, але його можна трансформувати, і ми почали працювати… Довгі години
розмов, паузи, усвідомлення своїх почуттів та визначення системи цінностей. І
з часом біль минав. Я став відчувати грунт під ногами, поступово
повертається впевненість та віра у свої сили. Не впевнений, що впорався б
самостійно з таким вантажем. Це   дуже цінна та корисна допомога. Такі
програми реабілітації рятують душу та тіло...
                                                    
                                                                     Євгеній, 37 років, м.Севєродонецьк
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СКОРОЧЕННЯ   

ККУ  – Кримінальний Кодекс України 

МСП – Міністерство  соціальної політики 

МОЗ – Міністерство  охорони здоров’я

НП - Національна поліція 

СБУ - Служба безпеки України

НПМ - Національний превентивний механізм 

УФГЗ – Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров`я»

HRC – Клініка з прав людини (переклад з англійської - Human Rights Clinic) 

МБ  –  мобільні бригади соціально-психологічної допомоги

НГО – неурядова громадська організація 

ГО – громадська організація 

БФ – благодійний фонд  

ЦСССДМ – центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

УСЗН – управління соціального  захисту населення 

ІМП ім. Ю. Кундієва НАМН України   - Інститут медицини праці імені Юрія Кундієва

Національної академії медичних наук України

ДЗ «ГВВ «Лісова поляна» - державний заклад «госпіталь ветеранів війни «Лісова

Поляна» 

ПТСР  – пост травматичний стресовий розлад

ГСР – гострий стресовий розлад
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  Модуль 1. Вступ. Оцінка ситуації та аналіз даних

  Модуль 2. Модель «Клініки з прав людини» 

  Модуль 3. Організація спеціалізованих  компонентів комплексної реабілітації

В Україні понад мільйон людей перебуває в місцях несвободи, серед яких СІЗО, пенітенціарні

установи, центри утримання для іммігрантів, психіатричні лікарні та заклади соціального

піклування, новостворені місця обсервації для осіб, поміщених на карантин у зв’язку з пандемією

COVID-19. 

У місцях несвободи людина найбільш вразлива. Вона може бути піддана катуванню та іншим

жорстоким відношенням з боку представників спеціалізованих установ правоохоронної,

пенітенціарної та психіатричної систем, системи соціального захисту, а також при взаємодії з

групами одночасного перебування. Незалежно від тяжкості злочину, стану психічного і фізичного

здоров’я, ступеня порушення громадського порядку і звичаєвого права місцевої громади, права

людини повинні бути пріоритетом за будь-яких обставин.

Враховуючи, що  катування залишаються поширеною практикою в українських місцях несвободи,

важливо створити  потужну мережу спеціалістів, які вміють працювати із психологічною травмою,

здійснювати соціальний супровід, документувати катування та забезпечувати юридичну

підтримку. Важливим компонентом якісної комплексної реабілітації (соціальної, психологічної,

юридичної та ін.) має бути саме міждисциплінарне ведення випадку, коли зусилля команди

фахівців спрямоване на єдиний результат – здійснення якісної та дієвої реабілітації потерпілих від

катувань.

 

Тренінговий посібник «Система комплексної реабілітації потерпілих від катувань в місцях

несвободи» направлений на опрацювання навичок командної взаємодії фахівців в рамках

мультидисциплінарного підходу до реабілітації.     Матеріал посібника базується на дієвих

практиках експертів Школи громадського здоров'я Нью-Йоркського університету, але

адаптований до українських реалій і пройшов апробацію в рамках проєкту з комплексної

психологічної реабілітації, соціального та юридичного супроводу   потерпілих від катувань в

Київській та Дніпропетровській  областях. 

 Тренінг за даним посібником має містити три модулі:

Перший та другий   модуль є універсальним для всіх фахівців, які планують здійснювати

комплексний кейс-менеджмент   у мультидисциплінарній команді, а третій –   призначений для

профільних фахівців, які здійснюватимуть один з напрямів супроводу: психологічного,

соціального чи юридичного.

Запропонований посібник стане у нагоді представникам громадський організацій, які працюють в

сфері реабілітації потерпілих від катувань,   менеджерам реабілітаційних центрів, психологам,

юристам, фахівцям соціальної роботи,   які надають допомогу людям, які зазнали травматичний

досвід внаслідок катувань.

                                                                                     Галина Скіпальська

виконавча директорка МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"

Директорка Представництва HealthRight Inernational в Україні

В С Т У П   
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60 хвилин  Сесія 1. Вступ до тематики тренінгу. Знайомство, обговорення
очікувань учасників, визначення правил тренінгу. Дотренінгове
анкетування.

120 хвилин  Сесія 2. Оцінка ситуації та аналіз даних в сфері організації
реабілітації потерпілих від катувань в Україні

210 хвилин  Сесія 3. Концепт моделі  «Клініка з прав людини»

15 хвилин Сесія 4. Підсумок дня 

15 хвилин Сесія 5. Ранкові новини

120 хвилин Сесія 6. Маршрут клієнта та рівні допомоги

140 хвилин Сесія 7. Покроковий алгоритм реабілітації потерпілого від
катувань

120 хвилин Сесія 8. Ведення випадку в мультидисицплінарних командах

15 хвилин Сесія 9. Підсумок дня 

60 хвилин Сесія 15. Підведення підсумків, післятренінгове анкетування. 
Вручення сертифікатів 
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ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

Час Сесія  

МОДУЛЬ 1. ВСТУП. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ 

МОДУЛЬ 2. ІМПЛІМЕНТАЦІЯ МОДЕЛІ «КЛІНІКА З ПРАВ ЛЮДИНИ» У
СИСТЕМУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ ВІД КАТУВАНЬ В МІСЦЯХ
НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ

МОДУЛЬ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  КОМПОНЕНТІВ
КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ ВІД КАТУВАНЬ В МІСЦЯХ
НЕСВОБОДИ

15 хвилин Сесія 10. Ранкові новини

210 хвилин Сесія 11. Особливості організації психологічної реабілітації
(робота групи психологів)

210 хвилин Сесія 12. Особливості організації соціального супроводу
(робота групи соціальних працівників)

210 хвилин Сесія 13. Особливості організації юридичного супроводу та
документування (робота групи юристів)

210 хвилин Сесія 14. Формування плану реабілітації в
мультидисциплінарних командах 

1
день

2
день

3
день



МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕНІНГУ

Розумітимуть структуру та ключові елементи процесу організації
реабілітації потерпілих від катувань в місцях несвободи.
Ознайомляться   із ключовими етапами та принципами алгоритму
здійснення комплексної реабілітації потерпілих від катувань в місцях
несвободи.
Розумітимуть специфіку надання   спеціалізованих психологічних,
соціальних   та юридичних послуг потерпілим від катувань в місцях
несвободи .
Володітимуть методами мультидисциплінарного планування та
взаємодії заради покращення якості реабілітаційного процесу.

Мета тренінгу: сформувати знання та навички, які допоможуть учасникам
тренінгу в розробці моделей реабілітації для потерпілим від катувань в
місцях несвободи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕНІНГУ
Учасники тренінгу:

 
Учасники тренінгу: представники громадських організацій, які працюють в
сфері реабілітації потерпілих від катувань,   менеджери реабілітаційних
центрів, психологи, юристи, фахівці соціальної роботи,   які надають
допомогу людям, які зазнали травматичний досвід внаслідок катувань.

Навчальна група   –  до  25 осіб
Термін навчання   – 3 дні
Навчальний день  – 8 ак. год. 
Загальна кількість годин за планом  – 24 ак. год.

_
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Сесія 1. ВСТУП 

МОДУЛЬ 1
 

ВСТУП. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ

Вступне слово від організаторів тренінгу (5 хв). Надайте слово організаторам
тренінгу, попросіть представитися, оголосіть мету та завдання тренінгу, познайомте з
людьми, які відповідають за логістику заходу.
Знайомство (25 хв). Попросіть учасників порахувати, скільки літер в імені, написати
на аркуші кількість літер і знайти людину, у якої кількість така сама. Якщо не змогли
знайти партнера з такою ж кількістю літер, можна взяти в пару того, в кого близька
кількість літер. Партнери знайомляться: ім’я, місце проживання, посада і місце роботи,
досвід у проведенні стратегічного планування, що любить робити у вільний час (5 хв).
Після знайомства представляють свого партнера/партнерку всім учасникам – по 1 хв
на людину (20 хв). Попросіть учасників написати свої імена на бейджах.
Очікування (10 хв). Підготуйте аркуші для фліпчарту з написом ОЧІКУВАННЯ та
ЗАНЕПОКОЄННЯ. Роздайте учасникам стікери двох кольорів і попросіть записати їхні
очікування та занепокоєння щодо тренінгу. Попросіть назвати та наклеїти їх на аркуш
паперу для фліпчарту.
Програма тренінгу (5 хв). Ознайомте учасників з програмою тренінгу. Поясніть
учасникам принцип розподілу на третій день тренінгу.
 Правила (5 хв). Підготуйте аркуш, на якому написано ПРАВИЛА. Запитайте, які
правила будуть допомагати ефективній роботі на тренінгу. Запишіть їх на аркуші.
(Можливі варіанти: приходити вчасно, увімкнути на телефонах «режим тиші», говорити
по-одному, поважати ідеї та думки інших)

1.

2.

3.

4.

5.

надати учасникам тренінгу та тренеру/ці можливість познайомитися;
створити комфортну психологічну атмосферу;
визначити коло питань, завдань та правил роботи під час тренінгу;
актуалізувати очікування учасників тренінгу;
оцінити рівень знать та навичок учасників на початку тренінгу.

Мета: створити дружню атмосферу, для обміну досвідом та ідеями. 

Завдання :  

Методи: робота в парах, обговорення в групі, індивідуальна робота, анкетування.

Час: 60 хвилин

Хід сесії:

Матеріали: дотренінгова анкета, програма тренінгу, маркери, бейджі, стікери, фліпчарт,
папка з роздатковими матеріалами.

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ10
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Анкетування (10 хв). Попросіть учасників заповнити анкету в робочому зошиті (колонка А) і
порахувати загальну кількість балів. Попросіть учасників записати загальну кількість балів на аркуші
(необхідно заздалегідь надрукувати табличку). 

3.
4.
5.
6.

 

  Анкета до (А)/після проведення тренінгу (В)
Проранжуйте твердження за шкалою від 1 до 5 балів. 1 – найменш впевнений, 5 - найбільш
впевнений. Порахуйте загальну кількість балів.

А А      В
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Кількість балів в кінці
тренінгу 

Кількість балів на
початку тренінгу

Ім'я, Прізвище

Твердження 

1. Я почуваю себе впевненим/-ою у тому, що можу організувати та провести тренінг з
організації реабілітації потерпілих від катувань в місцях несвободи

2. Я знаю стан справ  в сфері організації реабілітації потерпілих від катувань в Україні

3. Я розумію   специфіку надання   спеціалізованих психологічних, соціальних   та
юридичних послуг потерпілим від катувань в місцях несвободи

4. Я знаю ключові етапи та принципи алгоритму здійснення комплексної реабілітації
потерпілих від катувань в місцях несвободи.

5. Я знаю щонайменше 3 напрями послуг, які потрібно організувати в рамках
комплексної реабілітації

6. Я знаю як працює  мультидисциплінарна команда за моделлю  Клініки з прав людини
та можу назвати  щонайменше 4 з 20 пропонованих видів послуг

7. Я знаю хоча б 2 з 4 можливих форми ведення випадку клієнта в рамках
реабілітаційного процесу

8. Я знаю яким може маршрут клієнта в рамках реабілітаційного процесу

9. Я знайомий/-а з методами проведення консультацій з клієнтами, які зазнали
катувань в місцях несвободи

10. Я знайомий/-а з основними кроками мультижисциплінарного ведення випадку

Всього балів: 

Таблиця 1. Форма анкетування учасників до та після тренінгу 



Сесія 2. 

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ12

1. В Україні щорічно фіксуються випадки жорстокого поводження та катувань осіб, які
перебували у місцях несвободи. Проте з 2014 року це питання стало особливо гострим,
адже збройний конфлікт у країні завжди негативно впливає на дотримання прав
людини. Проблема з фіксацією випадків катувань та спеціалізованою допомогою в
Україні непроста: це не тільки постраждалі від бойових дій та полонені з підконтрольних
та непідконтрольних територій, а й люди в місцях несвободи. Тому говорити про точні
цифри важко. 
2. Катування у місцях несвободи — тема, яка актуальна завжди. Люди, які утримуються у
закладах, де їх перебування не залежить від них самих, а життя регламентоване (місцях
несвободи), на жаль, можуть стати жертвами тортур, жорстокого або принизливого
поводження.
3.   У Статті 28 Конституції України стверджується: «Ніхто не може бути підданий
катуванню, жорстокому, нелюдському або принизливому для гідності поводженню чи
покаранню». Однак визначення цих термінів в українському законодавстві немає. У
національному законодавстві України немає спеціальних положень, що стосуються
встановлення статусу і, відповідно – реабілітації потерпілих від катувань.

Презентація 1. Яка ситуація з реабілітацією потерпілих від катувань в Україні ?
Інформація для тренера
Для опису проблем катування в місцях несвободи в Україні рекомендується сфокусувати
увагу на ключових фактах щодо організації реабілітації потерпілих від катувань в Україні: 

Запитайте в учасників, що для них означає слово "Катування". Всі відповіді запишіть на
одному аркуші для фліпчарту. 
Далі обговоріть з учасниками та запишіть на окремих аркушах відповіді на питання:
       Як пов'язані ці асоціації з їх власним досвідом?
       Де найчастіше вони зустрічаються з катуванням?
       Що сприяє сприяє катуванням ? 

Мозковий штурм «Що для мене означає  «Катування»?
1.

2.

   3. Прикріпіть визначення та фактори катувань на стіну позаду учасників 

надати інформацію щодо ситуації з реабілітацією потерпілих від катувань  в Україні;
виділити основні виклики розвитку системи реабілітації потерпілих від катувань в
Україні;
окреслити місце представників груп підвищеного ризику у структурі випадків
катувань. 

Мета: актуалізувати проблему та виробити в учасників розуміння важливості проектів з
виявлення та забезпечення доступу до  комплексної допомоги.

Оцінка ситуації та аналіз даних в сфері організації реабілітації
потерпілих від катувань в Україні 

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, групова робота.

Час: 120 хвилин

Хід сесії:

Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, додаток 1.



Відтак, перелік категорій громадян України, які мають право на отримання безкоштовних
медичних послуг, соціальної допомоги, не включає потерпілих від катувань.  
4.Відповідно до статті 127 ККУ «Катування – це умисне заподіяння сильного фізичного болю
або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших
насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать
їх волі». Фахівці, що допомагають особам, які піддавалися тортурам, мають пам’ятати, що
поняття «потерпілий від катування» має споріднене, проте не тотожне поняття, як то
потерпілий від насильства. 
5.Відповідно до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження і покарання, термін "катування" означає будь-яку дію,
якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи
моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії,
які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи
примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що грунтується на дискримінації будь-
якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими особами
чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх
мовчазної згоди[1]. В цей термін не  включаються біль або страждання, що виникли внаслідок
лише законних санкцій, невіддільне від цих санкцій чи спричиняються ними випадково.
6.Конвенція ООН проти катувань містить положення, згідно з якими держава має забезпечити
на рівні правової системи, отримання відшкодування потерпілому від катування, а також
підкріплене правовою санкцією право на справедливу й адекватну компенсацію, включно з
коштами, для якомога повнішої реабілітації.[1]
7. Наразі в Україні не існує державної програми допомоги і підтримки для людей, які пережили
полон та катування. При цьому спеціалізовану програму допомоги жертвам катувань у місцях
несвободи взагалі ніхто не впроваджує. Такі люди сьогодні майже не мають доступу до
незалежної експертизи. Допомагають потерпілим міжнародні фонди та громадські організації.
Вони надають медичну, психологічну та соціальну підтримку учасникам АТО, членам їхніх
сімей, переселенцям та волонтерам, що працюють з цими категоріям осіб. Підтримкою
потерпілих від катувань займається ГО «Блакитний птах», ГО «"Українська асоціація фахівців з
подолання наслідків психотравмуючих подій» та   представництво HealthRight International
("Право на здоров’я").
8. Навантаження на ГО та НУО було б меншим, якби в Україні медпрацівники в держустановах
користувалися Стамбульським протоколом (Керівництвом ООН з ефективного розслідування
та документування випадків тортур, який використовується в десятках країн). Це документ,   в
якому якісно та алгоритмічно прописано те, як повинен поводити себе лікар під час
обстеження після катувань. Фахівці, які працюють з людьми, що пережили тортури, знають, як
важко вони йдуть на контакт. Не завжди люди самі можуть розказати, що їх катували. Але це
може побачити лікар, якій працює за механізмами Стамбульського протоколу.
9.Однією з головних проблем для роботи з випадками тортур в місцях несвободи є безпека
утримуваних людей, адже після перших скарг на правопорушення люди повертаються до
місць несвободи та піддаються повторному насильству, після чого відмовляються від своїх
показань.
10.Важливо аби реабілітація була комплексною, в умовах стаціонару, а саме: повне медичне
обстеження та лікування, комплексна психодіагностика та терапія, соціальний та юридичний
супровід. 
11.Саме комплексна реабілітація є ефективною у процесі відновлення та компенсації
порушень психічних функцій, станів, особистісного та соціального статусу людей, що отримали
психологічну травму.
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12. Відтак, найперше, з чого необхідно почати реабілітаційний процес, це ізоляція потерпілих
від катувань від адміністрації установ, яка може залякувати їх та продовжувати тортури. Це
дозволить не тільки убезпечити людину, а й отримати всі необхідні покази та задокументувати
фізичні і психологічні наслідки катувань.     
13. Ще одним фактором, який важливо врахувати при організації реабілітації потерпілих від
тортур у медичних закладах – це належна фіксація наслідків застосувань тортур в місцях
несвободи. Через наявну процедуру, судово-медичні експерти зустрічаються з жертвами
катувань після тривалої перерви з моменту вчинення злочину. Відповідно, більшість фізичних
наслідків вже неможливо зафіксувати. Саме тому,   фіксувати шкоду від тортур в першу чергу
мають лікарі, які першими приймають постраждалих. Окрім цього, існує певна залежність
лікарів від адміністрації колоній, тож необхідно ліквідувати або обмежити цю залежність заради
підвищення ефективності первинної фіксації наслідків катувань.
14.Катування призводять до складних наслідків для організму людини, які умовно можна
поділити на чотири типи: Біологічні. Синці, шрами, зламані кістки, біль у суглобах і м’язах,
головний біль, черепно-мозкова травма (ЧМТ), неврологічні ушкодження, хронічний біль,
захворювання, що передаються статевим шляхом, геморой, безпліддя, вагітність як результат
зґвалтування, інші соматичні симптоми.Психологічні. Симптоми депресії, тривожність,
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), психоз; когнітивні проблеми, проблеми з
пам’яттю, суїцидальні нахили, схильність до завдавання собі шкоди, зловживання
психоактивними речовинами. Соціальні. Замикання в собі, ізоляція, страх самотності, недовіра,
міжособистісний конфлікт (в т. ч. домашнє насилля), труднощі з вихованням дітей,
стигматизація, розрив стосунків з чоловіком/дружиною.

  

Поділіть учасників на 4 команди та роздайте схему "Дерева проблем"
(мал.1) 
Попросіть  учасників проаналізувати причини та можливі рішення
відсутності системи реабілітації потерпілих від катувань в Україні (20
хв). 
Попросіть учасників презентувати результати обговорень.Тренер
закріплює аркуші з ідеями учасників на фліпчарті (20 хв)
 В кінці  – резюмуйте думки всіх груп та робить підсумки (10 хв.). 

Дерево проблем «Причини та рішення» (40 хв).
1.

2.

3.

4.
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Загальна декларація з прав людини та основоположних свобод https://goo-gl.su/cvUSi

Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких та таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарань https://goo-gl.su/s0XGe

Європейська конвенція  про запобігання катуванням https://goo-gl.su/G1WW

Дослідження «Фіксація та розслідування катувань у місцях несвободи» ГО «Експертний центр з
прав людини» https://goo-gl.su/5TNdQB7e

Стамбульський протокол. https://goo-gl.su/fYuj3A0

Список рекомендованої літератури: 

Мал.1 Дерево проблем

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
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Забезпечення доступу до лікування та відповіднихмпослуг для постраждалих від
катувань задля покращення їхнього стану, зменшення наслідків ПТСР  та покращення
їхнього доступу до ресурсів.
Забезпечення доступу до послуг для членів родин потерпілих від катувань. Послуги
включають роботу з травмою, підготовку до догляду за потерпілими: родичі залучаються
до інтервенцій, які допомагають їм пережити травму внаслідок споглядання наслідків
жорстокого поводження щодо їхніх близьких,  а також підтримати їх в процесі одужання.
Навчання, експертна підтримка фахівців у наданні кваліфікованої допомоги потерпілим
від катувань. Навчання, супервізію та експертну підтримку для фахівців надає
професорська команда Школи громадського здоров’я Нью-Йоркського університету, які
спеціалізується на психологічній допомозі потерпілим від катувань, навчанні фахівців,
які працюють з потерпілими в місцях активних конфліктів.

Презентація 2. Концепція Клініки з прав людини
Інформація для тренера
Клініка з прав людини (HRC) - це модель надання послуг комплексної реабілітації потерпілих
від катувань,   шляхом ведення випадку клієнта мультидисциплінарною командою фахівців.
[1]

Головна мета роботи мультидисциплінарної команди Клініки з прав людини – є виявлення
та надання   комплексних соціальних, психологічних, юридичних послуг для людей, які
зазнали катувань, як серед військових, так і серед цивільного населення.
Функціями Клініки є:

Модель та методики роботи розроблені Школою громадського здоров`я Нью-Йоркського
університету та реалізовується в Україні з  2015 року.     

[1]  В період роботи Клініки з прав людини з 2015 – 2020 роках 2484 потерпілих від катувань
та 605 членів родин отримали психологічні, соціальні, юридичні, доступ до медичної
реабілітації та інші послуги.

Сесія 3. 

Розглянути концепцією комплексної реабілітації за моделлю Клініки з прав людини;
Обговорити cкладові ефективної комплексної реабілітації та можливі види послуг;
Розглянути питання комплексної реабілітації з різних перспектив (перепони та ризики,
переваги та можливості).

Мета: Ознайомитися із ключовими положеннями щодо організації комплексної реабілітації
потерпілих від катувань в місцях несвободи за моделлю Клініки з прав людини

Концепт моделі  «Клініка з прав людини»

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, капелюхи де Боно.

Час: 210 хвилин

Хід сесії:

Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, 6 кольорових  паперових капелюхів
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Команда. Комплексна реабілітація   — це поетапна робота, що підпорядковується певному
алгоритму. Для реалізації цього алгоритму в організації має бути персонал, який пройшов
підготовку з кейс-менеджменту і, обов’язково, має фахову освіту з психології, юриспруденції та
соціальної роботи. Детальніше про функціональні обов’язки кожного фахівця розглянемо на сесії
мультидисциплінарного ведення випадку.

Сайти допомоги. Перший сайт допомоги відкрився у 2015 році на базі Інституту медицини
праці ім. Ю. Кундієва НАН України. З 2014 року в Інституті на базі відділення реабілітації
здійснюється медико-психологічна допомога постраждалим від бойового стресу учасникам
бойових дій в зоні АТО/ООС. Патологія, з якою пацієнти спрямовуються до відділення реабілітації,
це стани після гострої реакції на стрес з різноманітними синдромами: астено-депресивним,
тривожно-депресивним; наслідками посттравматичного стресового розладу, проявами якого є
порушення адаптації; стани після закритих черепно-мозкових травм; струс головного мозку;
мінно-вибухові травми тощо.

Особливістю реабілітації на базі ІМП  ім. Ю. Кундієва НАНУ є можливість проходження 21-денної
реабілітації в сімейному форматі – в окремій палаті з повним комплексом медичних та
реабілітаційних послуг безоплатних послуг як для дружини, так і для чоловіка, які зазнали катувань
в місцях несвободи. 

Другий сайт працює на базі є «Військового госпіталю ветеранів війни   «Лісова поляна»
Міністерства охорони здоров’я. Спеціалізація госпіталю   – лікування розладів пов’язаних з
бойовим стресом, наслідками катувань, черепно-мозкових травм (постконтузійний синдром),
лікування залежностей від психоактивних речовин. Окрім надання комплексу послуг з фізичної та
психологічної реабілітації, при госпіталі діє навчальний Центр, який зосереджує досвід фахівців з
усієї України. Це створює професійну мережу фахівців, що використовують стандартизовані та
апробовані методики та інструменти роботи в всебічній реабілітації потерпілих від катувань, які
використовують фахівців психологічної служби госпіталю.

Важливо!
Послуги з психологічної реабілітації, соціального та юридичного супроводу надаються
фахівцями Клініки з прав людини на базі двох зазначених сайтів у комплексні з медико-
фізичною реабілітацією протягом 21 дня, а далі - за потреби клієнта   до 6 місяців в
дистанційному форматі. Інфрастуктурну наявність такого сайту варто врахувати при
плануванні впровадження комплексної реабілітації за методикою Клініки. 

У випадку необхідності здійснення лише консультування без організації медичного обстеження та
лікування, фахівці Клініки з прав людини консультують на базі Veteran HUB. Це перший в Україні
простір для ветеранів та громадських організацій, що працюють у сфері ветеранських справ, де
можна отримати юридичний, психологічний супровід,  послуги з працевлаштування тощо. Подібний
формат також заслуговує уваги для організації Клініки у форматі денного центру, у
випадку відсутності можливості реабілітації на базі медичної установи. 

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
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ВИДИ ПОСЛУГ КЛІНІКИ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

ПСИХОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ 
Індивідуальні. Комплексна психодіагностика, психоедукація (навчання, інформування),
кризове консультування, актуалізація особистісного психологічного ресурсу, опрацювання
травматичного досвіду та його наслідків, психоемоційна стабілізація

Групові. Томатіс-терапія (нейро-сенсорна стимуляція), арт-терапія, біосугестивні методи,
направлена (керована) візуалізація та методи кататимно-імагінативної терапії (символдрама)

Сімейні. Діагностика сімейних стосунків, корекція міжособистісних відносин та комунікацій,
налагодження позитивного мікроклімату у родині

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Оцінка потреб клієнта. Первинна оцінка потреб та формування індивідуального плану
послуг, залучення отримувача до вирішення власної ситуації, складання плану виходу із
складної життєвої ситуації.

Кризове та екстрене втручання. Забезпечення доступу до медичних, реабілітаційних послуг,
надання консультацій з питань соціального захисту, допомога в організації взаємодії з іншими
фахівцями та службами; представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; допомога в
отриманні безоплатної правової допомоги; організація надання невідкладної медичної
допомоги; організація надання притулку.

Консультування. Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів
їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне
консультування; сприяння в отриманні правової допомоги.

Соціальний супровід. Обстеження,  складання індивідуального плану соціального супроводу;
;цінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі
чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань;
сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального
супроводу;

ЮРИДИЧНІ  ПОСЛУГИ 

Юридичний супровід. Підготовка звернень до посадових осіб держави, органів влади та
правоохоронних органів, позовних заяв до суду. Захист інтересів у кримінальному
провадженні. Адвокація прав потерпілих від тортур та членів їх родин. Врегулювання
банківських спорів щодо сплати за кредитними договорами. Захист інтересів у кримінальному
провадженні

Документування. Консультування та організація документування  та належне оформлення
випадків катування в місцях несвободи

Консультування. Допомога в отриманні законодавчо передбачених пільг, матеріальної
допомоги та компенсацій
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Таблиця 2. Види послуг Клініки з прав людини



Шляхи доступу клієнтів до послуг. 
Перенаправлення від партнерських організацій з досвіду роботи з військово та цивільними
полоненими: ГО «Спілка родичів політв'язнів Кремля», ГО «Восток-SOS», ГО «Блакитний птах». Для
здійснення реабілітації   постраждалих від катувань в місцях несвободи варто додати співпрацю з
моніторами Національного превентивного механізму, представниками правозахисних організацій,
коаліції ZERO Torture;

Перенаправлення від мережі національних «гарячих ліній»: національної гарячої лінії
психічного здоровя Life line Ukraine, Координаційного центру БПД, Національної гарячої лінії з
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації ГО "Ла-Страда",
ГО «Юридична сотня». 

Самозвернення на телефон довіри Клініки та у місця консультування, Veteran HUB.

a) Білий капелюх: означає інформацію. Група обговорює – яка інформація вже наявна щодо
системи комплексної реабілітації потерпілих від катувань? Що вже відомо? Які факти наявні?
b) Червоний капелюх: означає емоції, відчуття, інтуїцію. Що ви відчуваєте з приводу питання
організації комплексної реабілітації потерпілих від катувань за моделлю Клініки? Які емоції
відчуваєте?
c) Чорний капелюх: означає критичне мислення. Які ризики, перепони, проблеми стосуються  цієї
моделі існують на рівні регіону учасника?
d) Жовтий капелюх: означає позитивні аспекти. Які цінності, переваги Клініки як формату роботи ?
Чому воно має спрацювати?
e) Зелений капелюх: означає креативне мислення, пошук незвичних ідей. Якби ми подивилися на
питання такого формату комплексної реабілітації з погляду потерпілих від катувань, що б вони
нам сказали? Які незвичні шляхи ми можемо використати?
f) Синій капелюх: означає управлінські аспекти. Що ми думаємо про такий формат комплексної
реабілітації  як Клініка з прав людини? Яка його ціль? Якщо ми подивимося ширше на цей процес,
що ми можемо сказати?

«Шість капелюхів де Боно» (60 хв)
Запитайте учасників, хто мав досвід розробки реабілітаційних програм? Чому вирішили розробляти
реабілітаційні програми для потерпілих від катувань? 

Заздалегідь підготуйте шість паперових капелюхів різних кольорів (білий, червоний, синій, жовтий,
зелений, чорний), на зворотному боці напишіть запитання. Покажіть учасникам та поясніть, що ми
будемо дивитись на питання комплексної реабілітації  з різних перспектив, щоб глибше її зрозуміти.
 
Об’єднайте учасників в групи по 3-4 особи. Попросіть обговорити запитання з позиції «кольору
капелюха», записати результати обговорення (кожна позиція – на окремому аркуші). На кожне
обговорення дається по 10 хв.

Обговорення:
Попросіть учасників презентувати результати обговорень. Тренер/ка закріплює аркуші з ідеями
учасників на фліпчарті. Вкінці – робить підсумки. Додайте, що під час тренінгу та використання
різних інструментів ми будемо користуватися різними «капелюхами», бо вони допомагають бачити
повну картину.
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Комплексна програма реабілітації надається на базі
стаціонарного медичного закладу, з тимчасовим
проживанням:госпіталю, спеціалізованого інституту,
реабілітаційного центру, санаторію 

Організація доступу та супровід при наданні
спеціалізованих психіатричних, наркологічних
послуг, надання послуг реабілітації потерпілим
від домашнього насильства 

ІІ форма - консультаційна модельІІ форма - консультаційна модель
Комплексна програма реабілітації надається на базі
консультаційного сайту, без проживання: хабу, центру
надання соціальних послуг, приймальні громадської
організації, кризового центру 

ІІІ форма - мобільна модель
Комплексна програма реабілітації надається під час
мобільного виїзду команди фахівців: на базі місця
знаходження клієнта, в т.ч. у віддалених від континніуму
послуг населених пунктах 

ІV форма - дистанційна  модель
Комплексна програма реабілітації надається без прив'язки
до місця знаходження клієнта та фахівців за допомогою
інтернету та телефонного зв'язку. 

Презентація 3. Модальність форматів Клініки з прав людини. 
Інформація для тренера 
В залежності ряду факторів модель Клініки з прав людини може мати чотири форми організаційної
структури (мал 3.):

І форма - стаціонарна модельІ форма - стаціонарна модель

Мал. 2. Форми організаційної структури Клініки з прав людини

наявна інфраструктура в регіоні впровадження Клініки;
факт перебування потерпілого від катувань в місці несвободи;
режимність місця несвободи, за умови перебування в ньому клієнта;
характер та необхідна тривалість допомоги у рамках запиту клієнта;
бюджет Клініки;
епідеміологічна ситуація; 

ФАКТОРИ, ВІД ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГ  

Поділіть учасників на 4 групи та запропонуйте методом "сліпого" виймання папірців з 4 типами
форм організаційної структури, обрати по 1 формі для кожної групи.
Попросіть в групах прописати на аркушах фліпчарту всі можливі типи місць несвободи, де
модель може бути застосована (10 хв).
Після обговорення групи презентують та обговорюють напрацьоване (20 хв)
Чек-листи стратегічних планів вивішуються на стіну.

Аналіз стратегічних планів  (30 хв)
1.

2.

3.
4.
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Презентація 4. «Як побудувати партнерську мережу для якісної реабілітації потерпілих від
катувань?»
Інформація для тренера
Політична воля, особливо у формі політичної підтримки – найважливіший фактор успішної реалізації
багатогалузевих і міжгалузевих ініціатив. Звіт ВООЗ підкреслює важливість залучення державних
службовців і регіональних органів влади для досягнення спроможності та зобов’язань щодо їх
виконання. Політична воля може виражатися у формуванні комітетів чи рад високого рівня, в
ухваленні резолюцій та планів дій, що стосуються питань охорони здоров’я та добробуту.

ДЛЯ ЧОГО НАМ ПОТРІБНО МІЖГАЛУЗЕВЕ ПЛАНУВАННЯ?
Воно стосується факторів фізичного та ментального здоров’я, соціальних та юридичних послуг для
досягнення більшої стійкості результатів шляхом: визначення та протистояння факторам ризику
щодо погіршення стану життя потерпілого від катування   спільними зусиллями, підвищення рівня
справедливості, підтримки досягнення цілей сталого розвитку.

КОЛИ МИ ПОВИННІ ЗАЛУЧАТИ ІНШІ СЕКТОРИ?
З початку процесу планування на національному рівні. Однак міжгалузеве планування залучення
партнерів не є лінійним процесом, тому його слід розглядати як безперервний процес з великою
кількістю напрямів,який постійно розвивається.

ХТО ПОВИНЕН БРАТИ УЧАСТЬ У ПЛАНУВАННІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО  ПРОЦЕСУ?
В першу чергу, заклади охорони здоров’я, мультидисциплінарні команди Клінік та мережа партнерів,
дії яких посилити ефективність реабілітаціїного процесу та досягти сталих позитивних змін. 

ЯК НАМ ПЛАНУВАТИ ТА ЗДІЙСНЮВАТИ МІЖГАЛУЗЕВІ ДІЇ?
Важливо створювати взаєморозуміння між відповідними секторами, брати участь у політичному
діалозі та переговорах, брати до уваги соціальні детермінанти здоров’я та рівень нерівності у різних
секторах.
Перед тим як розробляти робочий план, нам необхідно проаналізувати рівень залучення
зацікавлених сторін і дані, які потрібні для дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Група 1. Будує корабель, який може пройти під мостом, який побудує група 2.
Група 2. Будує міст, під яким може пройти корабель, який побудує група 1.
Група 3. Будує підйомний кран, який є вищим за міст, який побудує група 2.

«Вантажний порт». Командна робота (30 хв)
Підготуйте такі матеріали: газети 10-15 шт., скотч – 3 шт, ножиці – 3 шт.
Завдання: об’єднайте учасників в три команди і попросіть кожну команду побудувати елемент
«Порту» з підручних засобів (газети, скотч, ножиці). На аркушах паперу написати завдання для
роботи груп.
Підкреслити, що переможця в цьому завданні не має бути, працюєте в командах, але на загальний
результат.

  5 хв можна обговорювати, яким чином виконати завдання, 10 хв на виконання завдання.
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Обговорення (15 хв):
Що сприяло виконанню завдання?
Що заважало виконанню завдання?
Якщо цю ігрову ситуацію перевести в площину діяльності в сфері організації реабілітації потерпілих
від катувань в місцях несвободи, які висновки можна зробити? Які ідеї, думки щодо покращення
співпраці на рівні регіону виникли в результаті виконання цього завдання?

 

Сесія 4. 

World Health Organization. (2018). Strategizingиnational health in the 21st century: a handbook. World
Health Organization. Режим доступу:https://goo.su/1W70 

Багатосекторні та міжсекторні дії задля покращення здоров’я та благополуччя для всіх. ВООЗ в
Європейському регіоні. Режим доступу: https://goo.su/1W71

Список рекомендованої літератури: 

Підсумок першого дня

Завдання :  

Отримати зворотний зв’язок від учасників;
Пригадати опанований матеріал.

Методи: індивідуальна робота, обговорення.

Час: 20 хвилин

Хід сесії:

Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери

Попросити учасників на одному стікері написати те, що сподобалось, на другому – що
потрібно покращити під час тренінгу. Наклеїти відповіді на аркуш фліпчарту.
Запитати учасників, які теми розглядали, що робили або що запам’ятали.

1.

2.
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Сесія 5. РАНКОВІ НОВИНИ 

МОДУЛЬ 2  
КОНЦЕПЦІЯ КЛІНІКИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

актуалізувати знання, отримані під час 1-го дня тренінгу.
зворотний зв’язок від учасників.

Завдання :  

Методи: робота в парах, обговорення в групі, індивідуальна робота, анкетування.

Час: 120 хвилин

Хід сесії:

Сесія 6. 

Пригадати, що запам’яталося після першого дня тренінгу або які думки були ввечері з
цього приводу.
Побажати щось на день сусіду праворуч.

1.

2.

Хід сесії:

Час: 20 хвилин

Розглянути реабілітаційний цикл та форми ведення випадку клієнта;
Обговорити типові міжсекторальні маршрути клієнта реабілітаційної програми 

Мета: Ознайомити учасників з різними формами ведення випадку клієнта та
проаналізувати можливі   сценарії маршрутів клієнта реабілітації в рамках партнерської
мережі

МІЖСЕКТОРАЛЬНИЙ  МАРШРУТ КЛІЄНТА ТА ФОРМИ ВЕДЕННЯ
ВИПАДКУ

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, групова робота 
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери 

Партнерська мережа. Робота за моделлю ведення випадку може бути ефективною
тільки за умови розвинутих партнерських стосунків організації, на базі якої
впроваджується даний підхід. Отже, обов’язковою передумовою впровадження цієї
моделі є так звана power map — регіональна мережа партнерських організацій, з якими
укладено угоду про співпрацю, що передбачає направлення і переадресацію потерпілих
від тортур до цих установ. 

Презентація 5. Реабілітаційний цикл та форми ведення випадку клієнта
Інформація для тренера
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЧАТКУ РОБОТИ ЗА МОДЕЛЛЮ КЛІНІКИ?

1.
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регіональна мережа партнерських організацій, з якими укладено угоду про співпрацю, що
передбачає направлення і переадресацію потерпілих від тортур до цих установ. 
Знання законодавства в сфері захисту прав потерпілих від катувань. Ефективна
допомога можлива тільки у правовій площині. Тому необхідною умовою початку
комплексної реабілітації   є знання діючих документів: накази установ, що відносяться до
місць несвободи, положення, інші документи, що регулюють надання юридичної допомоги
особам, які зазнали катувань в місцях несвободи.
Формування відповідної команди фахівців

2.

3.

Цикл комплексної реабілітації людини, яка зазнала  катувань за моделлю  Клініки з
прав людини виглядає  наступним чином (мал. 4):

Формування запиту на 
 послуги, обрання

модальності (стаціонарне,
дистанційне, мобільне)

Формування мультидисциплінарного консиліуму та реабілітаційної програми. 

Здійснення комплексної реабілітації: психологічний, соціальний, юридичний супровід
(у разі необхідності - організація стаціонарної медико-фізичної реабілітації/ пошук

тимчасового притулку)

Виявлення потерпілого від
катувань,формування

довіри у клієнта 

Первинне
консультування, оцінка

потреб клєнта  

Допомога у належному документуванні фактів катування 

Мал. 3. Форми організаційної структури Клініки з прав людини

ЯКИЙ ФОРМАТ РОБОТИ ПЕРЕДБАЧАЄ КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗА МОДЕЛЛЮ
КЛІНІКИ З ПРАВ ЛЮДИНИ?

В умовах COVID-19 фахівці Клініки з прав людини надають послуги  у двох форматах –
стаціонарний та дистанційний. 
Стаціонарне ведення випадку є найбільш поширеним серед послуг й передбачає персональні
консультації у місцях прийому фахівців, місцях перебування потерпілих від катувань.
Стаціонарний формат реабілітації дозволяє значно розширити континуум послуг за рахунок
партнерської мережі 

До прикладу.   ІМП ім. Ю. Кундієва НАМН України та ДЗ «ГВВ «Лісова поляна» є в
організаційній   структурі Національної академії медичних наук та Міністерства
охорони здоров’я, відтак забезпечують організацію додаткових безоплатних
медичних обстежень та консультацій, зокрема на базі Інституту проблем
ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України, Інституту
фармакології та токсикології НАМН України, Інституту кардіології імені академіка М.
Д. Стражеска тощо.
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Надання  психологічних консультацій та соціального супроводу у онлайн-форматі (за
допомогою Skype, Viber, What’s up)  та у телефонному режимі; 
Організації   груп взаємопідтримки постраждалих від катувань, членів їх родин, з
використанням засобів конференц-зв'язку skype та  zoom.

Первинні (ознайомлення з послугами Клініки, здійснення первинної оцінки потреб);
Психологічні (діагностичні, планові, кризові);
 Інформаційні (щодо наявних послуг Клініки  та  мережі партнерів);
Здійснення дистанційного соціального супроводу (оформлення документів, декларацій з
сімейним лікарем, оформлення пільг, матеріальних виплат, в т.ч. в онлайн-форматах)

ЯК МОЖНА НАДАТИ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ОНЛАЙН? 
Дистанційне ведення випадку здійснюється шляхом: 

Під час телефонних або онлайн консультацій фахівці Клініки з прав людини можуть  здійснювати
наступні види консультацій:

Надання  послуг з реабілітаційного супроводу командою фахівців вимагає формування єдиного
маршруту клієнта, який покликаний уніфікувати та систематизувати  всі заходи реабілітаційної
програми. Також маршрут дозволяє здійснювати оцінку програми та  якість реабілітаційного
процесу у проміжних періодах. Це дозволяє вносити зміни у програму реабілітації та
забезпечувати принципи сенситивності до потреб потерпілого від катувань.

НАВІЩО ПІД ЧАС РОЗРОБКИ МОДЕЛІ РЕАБІЛІТАЦІЇ АНАЛІЗУВАТИ КЛІНІЧНІ МАРШРУТИ
ПАЦІЄНТІВ?

Клінічний маршрут пацієнта спрямований на мультидисциплінарний набір щоденних
призначень і цільових результатів для ведення специфічних груп клієнтів. Наприклад, від
первинного відвідування до виписки пацієнта після стаціонарного лікування. Клінічні маршрути
пацієнта розробляються з метою підтримки покращення якості допомоги та для зниження затрат
для пацієнтів в окремих діагностично-споріднених групах.

У міжнародній практиці психотерапії, психічні та неврологічні розлади, а також розлади, пов’язані
з вживанням психоактивних речовин, формують  тяжкий тягар хвороб. У відповідь на ці потреби
у 2008 році ВООЗ розробила програму Mh Gap,  яка  дозволяє здійснювати процес оцінки стану та
надання лікування гострих стресових розладів, депресій, психозів аж до рівня медикаментозної
допомоги. Тому в процесі реалізації комплексної реабілітації окрім психологічної допомоги клієнту
можуть знадобитися психіатричні, психотерапевтичні заходи, в тому числі поєднанні  з
фармакологічними призначеннями. Відтак, мультидисциплінарний маршрут клієнта дозволяє
будувати спільну стратегія та програму реабілітації. 

Покращення міждисциплінарної роботи;
Забезпечення безперервності та координації надання послуг реабілітації;
Покращення якості лікування;
Оптимізації ресурсів;
Забезпечення якості медичних, соціальних, психологічних та юридичних  послуг;
Управління реабілітаційними ризиками;
Забезпечення зв’язку між різними підрозділами

Маршрут клієнта  потрібний для:
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Група  1 - спроба суїциду внаслідок позбавлення батьківських прав (клієнт знаходиться в
кримінально-виконавчій установі);
Група 2 - тяжкі тілесні ушкодження (клієнт знаходиться в геріатричному  пансіонаті);
Група 3 -    потерпіла від сексуального насильства   (клієнтка, 15 років, перебуває в дитячому 
 будинку-інтернаті);
Група 4 -  відмова у наданні екстреної медичної допомоги, що спричинило інсульт (СІЗО). 

«Точку входу», тобто можливий спосіб звернення клієнта;
Партнерську мережу, яку можна задіяти для організації комплексної реабілітації відповідно до
випадку;
Перелік обов’язкових послуг, які потрібно надати   та перелік додаткових послуг, які суттєво
покращать стан клієнта;
На основі яких локальних нормативних актів має ґрунтуватися організація допомоги ( в т.ч.
накази закладів, положення, тощо). Тренер/ка наголошує,  що на цей момент в Україні відсутні
алгоритми та протоколи реабілітації, які затверджені законодавчо та які можна взяти за
взірець; 
Формат та орієнтовна тривалість ведення випадку  реабілітації;
Який результат задовольнить стан клієнта.

Як розробка маршруту клієнта допомагає нам проаналізувати мережу закладів, що надають
реабілітаційну допомогу  допомогу в межах регіону/країни?     
Які критерії ефективної мережі  закладів необхідних для комплексної реабілітації ?

«Маршрут клієнта». Робота в групах  (40 хв)
Підготуйте такі матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери
Завдання: об’єднайте учасників в чотири групи та попросіть кожну команду розробити
мультидисциплінарний маршрут клієнта  у проходженні  для наступних ситуацій (20 хв): 

Маршрут повинен містити:

 
Маршрути можна намалювати за допомогою символічного позначення характеру   отримання
медичної, психологічної, соціальної, юридичної, гуманітарної допомоги, направлення,
стрілочками – рух між ними.

 Презентація мультидисциплінарних маршрутів та  групове обговорення  (20 хв).
1.

2.
Під час обговорення тренер/ка записує  варіанти відповідей.

Програма дій ВООЗ в галузі психічного здоров'я (mhGAP) https://goo.su/1W6Y
Посібник з втручання mhGAP (mhGAP-IG) для психічних, неврологічних та розладів пов’язаних з
вживання психоактивних речовин (МНС) у неспеціалізованих медичних
умовах: https://goo.su/1W6z
Мігель О.В. «Розробка клінічного маршруту пацієнта та інших документів локального рівня».
Департамент стандартизації медичниї послуг ДП «Державний експериментальний центр МОЗ
України». Режим доступу: https://goo.su/1w7

Список рекомендованої літератури: 
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Сесія 7. 

Отримання згоди на обробку, зберігання персональних даних
клієнта
Дослідження (оцінка) психологічного стану (тілесні, поведінкові,
емоційні та когнітивні прояви, прояви наслідків ПТСР, ГСР)
Оцінка травми (катування, полон, психологічний тиск, релігійне
переслідування)
Оцінка ризиків (суїцидальні нахили, шкода собі, шкода іншим,
залежна поведінка) та психічного здоров`я

Оцінка базових потреб (безпека, їжа, житло, одяг)
Оцінка мотиваційних ресурсів клієнта (освіта, родина,
мотивація) 

Створення мультидисциплінарного консиліуму;
Розробка плану ведення випадку (комплексу соціальних,
психологічних та юридичних послуг);
Ведення випадку від 3 до 6  місяців.

Організація доступу та супровід при наданні
спеціалізованих психіатричних, наркологічних
послуг, надання послуг реабілітації потерпілим
від домашнього насильства 

Оцінювання результатів інтервенції на проміжних етапах
(встановлюються при формування реабілітаційної програми)
У випадку досягнення цілей - завершення програми за
рішенням консиліуму 
Моніторинг стану клієнта після завершення ведення випадку

Моніторинг процесу надання послуг і виконання плануМоніторинг процесу надання послуг і виконання плану  
підтримкипідтримки

Презентація 6. Покроковий алгоритм дій мультидисциплінарної команди 
Інформація для тренера
Алгоритм комплексної реабілітації потерпілого від катувань за моделлю   Клініки з прав
людини передбачає виконання  наступних етапів (мал.5.)

Час: 120 хвилин

Хід сесії:

Розглянути покроковий алгоритм дій мультидисциплінарної команди
Опрацювати основні етапи алгоритму на прикладі кейсів.

Мета: Ознайомитися із конкретними заходами  та принципами алгоритму здійснення
комплексної реабілітації потерпілих від катувань в місцях несвободи

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛОГО ВІД
КАТУВАНЬ ЗА МОДЕЛЛЮ КЛІНІКИ  З ПРАВ ЛЮДИНИ

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, групова робота 
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери, надруковані кейси  

Встановлення терапевтичного контактуВстановлення терапевтичного контакту  

Первинна оцінка потреб клієнтаПервинна оцінка потреб клієнта  

Впровадження комплексних заходів реабілітаціїВпровадження комплексних заходів реабілітації

Крок 1 

Крок 2

Крок 4 

Крок 3

Мал. 4. Покроковий алгоритм  ведення випадку клієнта Клініки з прав людини
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОЖНОГО ЕТАПУ 

Крок 1. Встановлення першого контакту з клієнтом та формування довірливих
відносин. Від того, наскільки вдало було здійснення встановлення первинного контакту з
клієнтом, значною мірою залежить успішність та результативність всієї роботи. При первинному
контакті важливо не стільки отримати якомога більше інформації про клієнта, як надати
інформації клієнту про Клініку та послуги, які можна отримати. Якщо клієнт звернувся із
конкретним запитом, то при першій зустрічі необхідно максимально надати інформацію щодо
проблеми чи питання клієнта і принаймні спробувати шукати шляхи вирішення ситуації. Такими
діями, ми показуємо клієнту свою готовність допомагати, і тим самим сприяємо встановленню
контакту.

Якщо при першій зустрічі клієнт не бажає, не готовий озвучити свій запит, або просто ще не може
його сформулювати, то достатньо просто надати інформацію про роботу Клініки, про те, де і як
можна отримати ті чи інші послуги.

Крок  2. Первинна оцінка потреб клієнта. Оцінка потреб здійснюється для того, щоб мати
вичерпну інформацію про життя клієнта, картину його життєвих обставин та правильно
визначити послуги, які йому потрібні. Важливо, що пріоритетні потреби клієнта (фактично – цілі 
 допомоги), які визначає фахівець команди, можуть не збігатися з очікуваннями клієнта, з тим, що
він сам визначає для себе пріоритетними потребами, заради задоволення яких звертається по
допомогу.

ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПОТРЕБ ПОТЕРПІЛИХ ВІД КАТУВАНЬ?
Потерпілі від катувань  мають цілий комплекс проблем, які стосуються їхнього фізичного та
психічного здоров’я, а також соціального життя. Проведення оцінки має враховувати потреби на
кожному з цих рівнів, аби забезпечити ефективність подальшої допомоги. Спектр потреб та
проблем даної групи людей,   значною мірою зумовлюється етапом прийняття клієнтом своєї
ситуації. Якщо клієнт нещодавно пережив катування та переживає симптоми кризової реакції
(шок, заперечення, гнів, депресію), він може відчувати найбільшу потребу в психологічній 
підтримці. На такому кризовому етапі, до оцінки потреб необхідно залучити психологів,
психотерапевтів, які зможуть зменшити вплив негативних емоцій. 

Щодо процедури оцінки потреб, її класична форма відбувається за перебігом: знайомство,
встановлення контакту, з'ясування проблеми, формулювання основної проблеми та запиту на
послуги, завершення зустрічі. В основному, фахівці Клініки з прав людини, використовують
структуроване інтерв'ю за змістом форми запиту на послуги. 

Крок 3.   Впровадження комплексних заходів реабілітації. На цьому етапі відповідальний
фахівець разом із клієнтом визначають цілі та завдання для вирішення складної життєвої ситуації,
в якій опинився клієнт, та розробляють план дій задля їх досягнення. Визначення цілей та
завдань передбачає також мотивування клієнта та допомогу у плануванні його послідовних дій. 

Реабілітаційна програма, розроблена мультидисциплінарною командою та   клієнтом, письмово
фіксується на папері і підписується обома сторонами.  Важливо правильно сформувати мету
частини програми «Індивідуальний план відновлення», що забезпечить по-перше,  впевненості у
власних силах клієнтові, а по-друге, допоможе команді фахівців правильно оцінити ата здійснвати
подальше управління ризиками. 
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Ще раз проговорити з клієнтом план реабілітаціїї, що потрібно зробити, яким чином, і
навіщо;
Оцінити потенціал клієнта разом з ним, і вирішити наскільки самостійно клієнт зможе
впоратися з поставленим завданням (можливо достатньо буде консультацій  по телефону, а
клієнт самостійно зможе впоратися, або ж існує реальна необхідність супроводити клієнта до
закладу тощо);
Здійснити аналіз безпосереднього виконання програми реабілітації на
мультидисциплінарному консиліумі (щонайменше 1 раз на 2 тижні, можливо частіше, в
залежності від складності випадку);
Постійно здійснювати аналіз результату виконання поставленого завдань, обговорення
успіхів і поразок разом з клієнтом;
Після виконання всіх завдань реабілітаційної програми, оцінити стан клієнта та ступінь
досягнення поставленої цілі та, за необхідності, закрити програму. 

Стійка відмова клієнта від співпраці;
Стійка відсутність ініціативи у вирішенні власних проблем.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОЖНОГО ЕТАПУ 

При реалізації реабілітаційної програми слід дотриматися наступної послідовності:

Крок  4. Моніторинг процесу надання послуг і виконання плану підтримки. Результати
досягненні в рамках виконання реабілітаційної програми регулярно оцінюються через 
проміжки часу, які встановлюються індивідуально для кожного окремого випадку. Терміни для
періодичної оцінки результатів та динаміки досягнення  поставлених цілей  залежать від
складності, специфіки та етапу програми. Оцінка результатів відбувається на черговій робочій
зустрічі з аналізу випадку, де кожен  фахівець команди, інформує про динаміку, складнощі та
ризики досягнення цілей програми після чого, деталізуються   завдання фахівців
мультидисциплінарної команди.

Завершення реабілітаційної програми. Програма  закривається у разі виконання усіх завдань,
визначених у роботі з даною клієнткою чи клієнтом. Можливе також дострокове завершення
роботи з випадком, що призводить до його закриття програми. Зокрема, це може бути втрата
контакту з клієнтом, переїзд клієнта  до іншого регіону тощо. Випадок також може бути закритий
за умови невідповідності запитів і потреб клієнта   ресурсам організації. У таких ситуаціях є
необхідною переадресація клієнта   до інших установ та організацій для отримання необхідної
допомоги.

Програма  може бути закрита як успішна або як неуспішна, тому варто брати до уваги кількісні та
якісні результати, які було досягнуто або не досягнуто в процесі ведення реабілітації.
Індикаторами закриття програми як неуспішної може бути:
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Алгоритм реабілітаційної програми. Робота в групах  (40 хв)
Підготуйте такі матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери
Завдання: Тренер/ка запитує які основні кроки алгоритму реабілітаційної програми та записує їх
на аркуші  (5 хв)
Відповідно до  кількості кроків (чотири) формує   групи та роздає всім учасникам 1 кейс   та
просить групи обговорити, які заходи треба вжити та які ризики  є на цьому етапі (кожна група –
один етап). Одна людина записує результати обговорень, залишаючись модератором на всіх
етапах. Кожний раунд триває 7 хв. 



Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери: навчально-методичний
посібник / Авт. кол.: Бондаровська В.М., Бордіян Я.І., Булах Л.В., Журавель Т.В., Скіпальської Г.Б. та
ін. / За заг. ред.Бондаровська В.М., Журавель Т.В., Пилипас Ю.В. – К.: ТОВ «Видавничий дім
«КАЛИТА». - 2014. – 282 с. Режим доступу: https://cutt.ly/2d9tzH7
Покращення якості послуг супроводу виходу пацієнтів з програми медикаментозного
підтримувального лікування в Україні: практичний посібник. — Дорохіна Л.В., Карачевський А.Б.,
Климчук В.О., Ламбракіс О.В. — К.: МБФ «Альянс Громадського здоров’я», ТОВ «ВБ «Аванпост-
ПРИМ», 2017. — 76 стор. Режим доступу: https://cutt.ly/td9rCY6

Список рекомендованої літератури: 

Кейс до вправи 
Жінка, 65 років, лікар, проживає у Київському притулку для бездомних   
З перших днів окупації допомагала українським військовим. 12 листопада 2015 року була
затримана у Верхнєторецькому на трасі Донецьк-Горлівка, де була облаштована митниця. Під час
обшуку у машині клієнтки були знайдені вибухівка та детонатори.  У полоні бойовиків перебувала
два роки.Звільнена з полону у грудні 2017 у рамках «великого обміну». Побиття, фізичне,
психологічне та моральне насилля, допити, загроза смерті. Відібрали все майно, приковували
кайданками до батареї, роздягали, катували струмом. Пройшла п’ять поліграфів, допитували по
шість-вісім годин. Тримали взимку у приміщеннях, що не опалювались, відчувала постійний
голод, нестачу медикаментів. До затримання клієнтка вже мала ІІ групу інвалідності. Повернутися
додому на окуповану територію не може, через переслідування бойовиків

Після раунду учасники йдуть по колу до наступного столу. Зберігач дописів розповідає, що
обговорили і додає ідеї інших учасників.
Після чотирьох раундів обговорення закінчується й модератор столу презентує всі
напрацювання за чотири раунди (до 5 хвилин). 
Презентація столів  (20 хв).
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Сесія 8. 

Загальне керівництво, контроль і координація роботи мультидисциплінарної команди; 
Методична та   практична підтримка впровадження методики міждисциплінарної
реабілітаційної програми;
Розвиток та формування стійких контактів з державними та громадськими
організаціями з метою створення мережі підтримки;
Збір і аналіз даних від фахівців команди щодо статистичної кількості та нарративного
опису кейсів, формування звітності (квартальні та річні звіти);  
Координація супервізії персоналу проєкту;        
Здійснення фінансового та організаційного контролю  роботи команди.

Проведення індивідуальних, групових консультацій для потерпілих від катувань та
членів їх сімей;
Надання першої психологічної допомоги, короткострокової та довгострокової терапії з
метою поліпшення емоційної стабільності та зменшення наслідків посттравматичного
стресу;

Презентація 7. Ролі персоналу мультидисциплінарної команди
Інформація для тренера
Мультидисциплінарне ведення випадку   — класична у соціальній   роботі модель
допомоги, що передбачає діяльність фахівців різних сфер  у отриманні необхідних послуг
для людини, яка їх потребує.  
 
Для реалізації цього алгоритму в організації має бути персонал, який пройшов підготовку з
кейс-менеджменту і, обов’язково, має фахову освіту з психології, юриспруденції та
соціальної роботи. Зокрема, заходи з психологічної реабілітації людей, що зазнала
інтенсивного травматичного впливу та отримали посттравматичні стресові та супутні
розлади в місцях несвободи, реалізуються відповідно підготовленими фахівцями,   згідно
нормативно-правових актів та правил, прийнятих у межах професійної спільноти.
 
До складу мультидисциплінарної команди   Клініки входить координатор (кейс-менеджер),
психолог, юрист та соціальний працівник.
Функціональні обов’язки координатора (кейс-менеджера) реабілітаційної
програми:

Функціональні обов’язки психолога:

Час: 120 хвилин

Хід сесії:

Обговорити функціональні обов’язки кожного фахівця мультидисциплінарної команди;
Ознайомитися з основними етапами документування процесу реабілітації;
Обговорити переваги та ризики організації реабілітації в мультидисциплінарній 
команді

Мета:  опрацювати принципи мультидисциплінарного планування та реалізації
реабілітаційної програми.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ В МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИХ КОМАНДАХ

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, світове кафе 
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери, надпуковані кейси  

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ30
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Проведення сімейних консультацій для потерпілих від катувань та осіб, що зазнали
катування: діагностика сімейних конфліктів; корекція міжособистісних взаємовідносин,
налагодження позитивного мікроклімату у родині;
Проведення психоедукації з родинами потерпілих від катувань щодо можливих проявів
ПТСР ;
Організація та проведення навчань, семінарів, тренінгів, вебінарів для обміну досвідом з
фахівцями, які працюють над питаннями психологічної підтримки осіб, які зазнали
катувань.

проводить консультування осіб, що зазнали катувань та членів їх родин з правових питань
через різні канали комунікацій (телефон гарячої лінії електронна пошта, особисті
консультації).
Розробляє та впроваджує план комплексної правової допомоги потерпілих від катувань;
Забезпечує представництво інтересів потерпілих від катувань у інститутах державної та
недержавної форм власності;
Здійснює моніторинг дотримання прав, забезпечення доступу до захисту осіб, що зазнали
катувань та членам їх родин;
Здійснює правопросвітницьку діяльність серед клієнтів, ознайомлює громадськість та
клієнтів з нормативними актами, а також зі змінами в чинному законодавстві, що
стосуються соціального захисту потерпілих від тортур та членів їх родин;
Готує пропозиції для удосконалення законодавчої бази у сфері соціального захисту та
дотримання прав осіб, що зазнали тортур, бере участь в зустрічах, засіданнях, круглих
столах із представниками партнерських організацій та органів державної влади;
Організовує та проводить належне документування та фіксацію катувань для подальшого
відкриття кримінальних проваджень.  

Здійснення первинної оцінки потреб клієнтів, розробка індивідуальних планів для роботи з
випадком та визначення пакету необхідних соціальних послуг для клієнта та членів його
родини;
Надання послуг з соціальної адаптації потерпілим від катувань: допомога в аналізі життєвої
ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із
складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної ситуації;
 Надання послуг соціальної інтеграції та реінтеграції потерпілим від катувань:  надання
інформації з питань соціального захисту; представництво інтересів; допомога в
оформленні документів; допомога в працевлаштуванні;
Надання послуг соціального супроводу клієнтам з числа осіб, які зазнали катування та
членів їх родин: обстеження умов життя, організація надання медичних послуг,
оздоровлення, гуманітарної допомоги за рахунок переадресації клієнта до партнерських
організацій;
Налагодження результативного партнерства з представниками соціальної сфери
державної форми власності, центрами зайнятості, закладами охорони здоров’я, освіти,
культури для задоволення потреб клієнтів;
Здійснення супроводу в оформленні документів для отримання державних соціальних
виплат та допомоги, субсидій.

Функціональні обов’язки психолога реабілітаційної програми (продовження):

Функціональні обов’язки юриста реабілітаційної програми:

Функціональні обов’язки соціального працівника:



У роботі мультидисциплінарної команди Клініки з прав людини,   організація реабілітації
передбачає взаємодію під  час здійснення соціального, юридичного   супроводу та
психологічної реабілітації на двох етапах. Характерною рисою обох етапів є обов’язкова
фіксація інформації в   спеціалізованих скринінгових формах, що створені з метою 
документування процесу організації та надання послуг.  
 
На етапі виявлення потреби клієнта, використовується скринінгова  форма запиту по
послуги (форма 1[1]).   Надалі форми дещо різняться   в залежності від того, який фахівець
надає супровід. На діагностичному етапі, виключно психологи проєкту використовують  RHS
-15 (форма 2[2])  (опитувальник ментального здоров'я іммігрантів).   Соціальний працівник чи
юрист не має права використовувати RHS-15, й у випадку необхідності психологічної допомоги
й проходження відповідного скринінгу організовує консультацію з психологом. Головною
умовою проходження  етапу є необхідність отримання письмової згоди від клієнта  на
зберігання інформації та її використання для допомоги клієнту.
 
На другому етапі  всі фахівці використовують загальну форму ведення випадку (форма 3[3]),
де щодо кожного напряму  допомоги, фіксують відповідні цілі клієнтів. 

Враховуючи, що юридичний супровід потребує специфічної інформації, юрист програми
використовує  окрему форму юридичного супроводу(форма 4[4]), де фіксуються всі заплановані
та заходи. У випадку бажання клієнта документувати факт катування для подання  інформації у
правоохоронні органи використовується форма документування тортур (форма 5[1]). Ця форма
розроблена на основі Стамбульського протоколу та у партнерстві з Моніторинговою місією з
прав людини в Україні. У випадку, якщо події, що фіксуються у формі мають травматичний
характер для клієнта, за його бажанням до процедури інтерв'ювання може бути залучений
психолог проєкту.

В умовах карантинних заходів частина реабілітаційної програми може здійснюватися
у  дистанційній формі.  Подання необхідних документів та заяв здійснюється за рахунок
впровадження онлайн форм роботи провідних установ - УСЗН, ЦНАПів, прокуратури, поліції,
судових установ. Надання психологічних консультацій здійснюється онлайн.

[1] Форму можна завантажити за посиланням: https://goo.su/1VFN
[2] Форму можна завантажити за посиланням: https://goo.su/1vfO
[3] Форму можна завантажити за посиланням: https://goo.su/1Vfo
[4] Форму можна завантажити за посиланням: https://goo.su/1VFo
[5] Форму можна завантажити за посиланням https://goo.su/1VFO

Світове кафе, групова робота (60 хв)
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, 4 столи, дзвіночок
Тренер/ка об’єднує учасників у 4 групи за ключовими питаннями:
Група 1. Які основні переваги презентованої мультидисциплінарної моделі   організації
реабілітації ? 
Група 2. Які ще функції потрібно додати фахівцям для здійснення якісної реабілітації
потерпілих від катувань в місцях несвободи?
Група 3. Що можна вдосконалити у документуванні презентованої моделі  реабілітації?
Група 4. Які складнощі можуть виникнути в мультидисциплінарному кейс менеджменті ?

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ32
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Світове кафе, групова робота (продовження опису вправи)
Для кожної групи відведений окремий стіл, що накритий фліпчартним аркушем, як скатертиною
в кафе. Біля кожного столу тренер/ка призначає 1 учасника групи зберігачем записів. Його
завдання – записувати всі ідеї та думки, які він/вона буде чути і залишатися із записами всі
раунди обговорень.
Під час обговорень не можна критикувати, всі думки є важливими, коли закінчиться раунд, група
переходить до наступного столу за годинниковою стрілкою. Кожний раунд триває 8 хв. Коли
учасники переходять до свого столу, вони знайомляться із напрацюваннями груп,
систематизують їх та готують виступ на 5 хв. Презентації роботи груп: по 3 хв кожна.
Презентація (20 хв)

Сесія 9. ПІДСУМОК ДРУГОГО ДНЯ

Завдання :  

Отримати зворотний зв’язок від учасників;
Пригадати опанований матеріал.

Методи: індивідуальна робота, обговорення.

Час: 20 хвилин

Хід сесії:

Попросити учасників пригадати, що вони робили/запам’ятали в другий день тренінгу,
як будуть використовувати отримані навички та знання (2 хв).
Попросити учасників обговорити в парі з тим, з ким ще мало спілкувався, що робили/
запам’ятали в другий день тренінгу, як будуть використовувати отримані знання (5 хв).
Кожний учасник по колу говорить, чим запам’ятався сьогоднішній день (13 хв).

1.

2.

3.

Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми
зі Сходу України: посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін. ; за ред.
Волинець Л.С. – К. :ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – 72 с. Режим доступу:
https://cutt.ly/Yd9tYpv

Список рекомендованої літератури: 
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Сесія 10. РАНКОВІ НОВИНИ 

МОДУЛЬ 3  
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ
КОМПОНЕНТІВ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

актуалізувати знання, отримані під час 2-го дня тренінгу.
створити дружню атмосферу.

Завдання :  

1. Тренер/ка просить учасників пригадати, що запам’яталося з другого дня тренінгу (5 хв).
2. Тренер/ка просить також розповісти про своє ім’я – що означає, чи чому отримав (15 хв).

Хід сесії:

Час: 195 хвилин

Хід сесії:

Сесія 11. 

Час: 20 хвилин

Обговорити симптоми травмуючих наслідків катування;
Ознайомитися з структурою та специфікою психологічної реабілітації потерпілих від
катувань;

Мета: Ознайомитися із особливостями психологічної реабілітації потерпілих від катувань в
місцях несвободи

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, групова робота 
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери, надруковані кейси 

Презентація 8. Особливості організації психологічної реабілітації (60 хв)
Інформація для тренера
Потужний травматичний досвід часто має певні наслідки психологічного та фізіологічного
характеру –   спрацьовує захисна реакція психіки, що проявляється в ПТСР. Це психічний
розлад може бути двох типів – гострим (ГСР), коли симптоми зникають через деякий час
після пережитої травми, та хронічним, коли людина змушена долати наслідки негативного
досвіду довгі місяці, а то й роки. При ПТСР люди найчастіше зазнають труднощів з
нормальним функціонуванням та мають адаптаційні розлади.
ГРС та ПТСР виявляють у людей, що зазнали впливу надзвичайної події, чи низки
послідовних подій, що становили загрозу смерті чи каліцтва та як наслідок призвели до
характерних порушень внутрішньої рівноваги.

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ34
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Вторгнення - повторне емоційне переживання травми знову і знову (флеш беки), що
супроводжується фізіологічними реакціями. Такі переживання безпричинно виникають у
пам’яті та викликають інтенсивні негативні емоції: страх,     агресію, скорботу, відчуття туги,
печаль, почуття провини та самозвинувачення, почуття власної неспроможності. Також,
такі стани можуть супроводжуватися нічними кошмарами, панічними нападами що можуть
перейти у фобії.  
Уникнення. Прагнення уникнути всього, що пов’язане з травматичним досвідом: думок,
почуттів, розмов та спогадів. Оціпеніння, відчуття емоційної порожнечі, неможливість
відчувати ні щастя ні печалі, байдужість, втрата чутливості, самоізоляція, страх взаємодії із
суспільством, відчай, депресія, почуття самотності, недовіра, відсутність інтересу та
мотивації до роботи, відпочинку, хобі, сексу. Зловживання забороненими речовинами,
суїцидальні думки та спроби, постійна фізична втома, відмова від особистої гігієни та їжі.
Підвищена збудливість. Підвищена реакція на несподівані подразники (перебільшене
реагування). Постійна готовність до чогось поганого, страх що травма може повторитися,
немотивована пильність, нервозність, порушення тривалості та якості сну, дратівливість,
напади гніву, значне погіршення пам’яті та концентрації уваги.

іноді саме очікування травматичних подій, накопичений стрес та тривале проживання в
умовах високої психологічної напруги призводить до виснаження психоемоційних та
фізіологічних систем організму. 
фізичне, психологічне, моральне та сексуальне насилля, викрадення, катування, 
природні та техногенні катастрофи, 
нещасний випадок, смертельний діагноз, 
вбивство невинних (випадково чи умисно). 
ПТСР також може виникнути у людини, що стала свідком трагічних подій чи дізналася про
страждання близької людини. 

Залежність за пропорцією   «доза-ефект»:   чим тривалішими та інтенсивнішими були
тортури, тим ймовірніший діагноз ПТСР;
Вік (у групі ризику більш старші люди);
Травматичний досвід в історії розвитку (від самого зачаття до віку 7 років); 
Наявність у минулому психічних розладів чи схильності до них;
Проблеми з фізичним здоров’ям. 

«Готовність до тортур» - можливість підготуватися психологічно; 
Підтримка з боку сім'ї та інших людей;
Релігійні переконання.

ЗАПИТАЙТЕ, ЯКІ ОСНОВНІ СИМПТОМИ ДЛЯ ГРС ТА ПТСР?
У класичній медицині та психології   виділяють три категорії симптомів, що характеризують
даний розлад:

НАГАДАЙТЕ, ДО ЧОГО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ  ГСР ТА ПТСР?
ГСР та ПТСР може призвести будь-яка трагічна подія, при якій людина зазнає інтенсивні
травми, чи переживає загрозу смерті, а саме:

Розлад може бути ще інтенсивнішим та більш тривалим, якщо травма заподіяна навмисними
діями людини (катування, утримання в місцях несвободи, полон, примусове утримання,
ув’язнення), ніж отримана в результаті нещасного випадку чи стихійного лиха.

Основними чинниками розвитку ПТСР, у людей що зазнали катувань є:

До числа фактів опору ПТСР  входить такі чинники:



Відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціального статусу.
Відновлення відчуття безпеки та контролю над своїми думками та емоціями.
Допомога клієнту у концентрації уваги з проблеми на рішення.
Відновити відповідальність за власне життя, впевненість у своїх силах та довіру до людей.

Виходячи із природи травми події катування, особливо в місцях несвободи, реабілітаційна робота
з  людьми які пережили травматичні події з гострими чи хронічними адаптаційними розладами
повинна мати певну структуру та свою специфіку. Щоб організувати ефективну реабілітацію та
якісний супровід   людей з такими розладами, необхідно розуміти, що їм щоденно приходиться
переживати, яка фізіологія та психологія травми.

Відповідно, основними задачами пост ізоляційного супроводу є:

Також на здатність справлятися з травматичним досвідом та, безпосередньо, з травматичною
ситуацією, впливають особистісні характеристики людини: здатність адаптуватися до ситуації,
стресостійкість та психологічна пружність, позитивний досвід розв’язання складних ситуацій у
минулому.

ЗАПИТАЙТЕ, ЯКІ МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ НАСЛІДКІВ ТА ЛІКУВАННЯ ПТСР,
НА ДУМКУ УЧАСНИКІВ Є НАЙЕФЕКТИВНІШИМИ Й ЧОМУ?
Психологічне консультування та психотерапія.
Психотерапія може проводитись в індивідуальному, сімейному та груповому форматі. Щодо змісту,
це: комплексна психодіагностика, психоедукація та навчання методам саморегуляції, кризове
консультування, безпосереднє опрацювання травматичного досвіду (травматичної історії),
релаксаційні та біосугестивні методи, методи нейро-сенсорної стимуляції, що активізують та
інтегрують мозкові процеси. В результаті психотерапії клієнти опановують навички усвідомлення
та змінювати ставлення до отриманого травматичного досвіду, справлятися зі своїми негативними
психоемоційними станами, активізувати адаптивні механізми та ресурси психіки, усвідомлювати
власну відповідальність за своє життя, поступово відновлювати довіру до світу та включатися в
соціальне життя.

ВАЖЛИВО: 
Тренер/ка має акцентувати увагу учасників, що скринінгові інструменти (сесія 8) мають
використовувати у своїй роботі лише психолог із нововиявленими клієнтами. З потенційними
потерпілими від катувань,  в яких за допомогою цих скринінгових інструментів виявили травму –
варто розпочати процес психологічної реабілітації та переправити для цього до психотерапевтів
відповідної кваліфікації.
ЧОТИРИ ГРУПИ ПРАВИЛ ПРИ РОБОТІ З ПОТЕРПІЛИМИ ВІД КАТУВАНЬ: 
Важливими є правила взаємодії з людьми що перебували у місцях несвободи та отримали
інтенсивний травматичний досвід, які умовно поділяються на чотири групи:

ПРАВИЛА  БЕЗПЕКИ:
1. Не завдайте шкоди.
2. Створіть та підтримуйте безпечний простір.
3. Конфіденційність та професійна етика.
4. Поясніть мету й тривалість зустрічі, наступні кроки.
5. Визначте час, місце та способи комунікації.
6.Проведіть оцінювання ризиків щодо реальних та можливих загроз.
7. Дозвольте клієнту розповідати свою історію у зручному для нього темпі.
8. Дотримуйтесь терапевтичних стосунків.
9. Стежте за думками та поведінкою, пов’язаними з високим ризиком.
10. Будьте готові до підвищення стресу в процесі  роботи.
11. Уникайте засуджень.

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ36
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ПРАВИЛА  ДОВІРИ, НАДІЙНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ:
1. Інформація про організацію, заклад чи установу фахівці якої надають послуги клієнту, а
також інформацію про фахівців (посада, фах, спеціалізація, стаж та досвід) мають бути
доступними. 
2. Мова й тон – співчутливі, стабілізуючі.
3. Потрібно прояснити очікування клієнта та можливості фахівця/закладу/організації, до якого
звернулися по допомогу.
4. Визнайте власні обмеження й обмеження своєї організації/закладу.
5. Поясніть мету, процес та тривалість обстеження/лікування
6. Складіть план/схему лікування, проясніть кордони стосунків.
7.  Уникайте узагальнень, припущень подібності або відмінності.
8.  Питайте лише про необхідну інформацію

ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ: 
1. Оцініть/проясніть, як клієнт розуміє свої труднощі.
2. Висловіть повагу до сили, мужності та стійкості клієнта.
3. Підкресліть важливість співпраці та вільного вибору.
4. Оцініть пріоритети лікування для пацієнта.
5.  Проведіть коротку бесіду щодо симптомів, які виникають й поясніть їх природу
6.  Заохочуйте відчуття суб’єктності й контролю.
7.  Не допускайте ієрархічних відносин.
8.  Запропонуйте та обговоріть план надання послуг.
9.  Обговоріть відповідальність та обов’язки клієнта та фахівця.
10. Визначте систему підтримки й ресурси – професійні та у родині, громаді.
11. Прагніть порозумітися з родиною та громадою клієнта, якщо ви уповноважені на це.

ПРАВИЛА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ВИБОРУ: 
1. Для подолання труднощів спробуйте кілька варіантів підходів.
2. Оцініть та усуньте потенційні перешкоди доступу до допомоги.
3. Запропонуйте варіанти лікування.
4. Підтримуйте відчуття контролю, щоб зупинити дію стратегій виживання, потреби в яких
більше немає.
5.  Визнайте та підтримуйте сильні сторони та ресурси клієнта.
6.  Заохочуйте оволодіння новими навичками.

ІСТОРІЯ ГАННИ, 51 РІК 
".. Наприкінці 2017 року мого чоловіка взяли у заручники бойовики, звинуватили у шпигунстві.
Постійний шантаж, обшуки, погрози, вимоги викупу за звільнення чоловіка весь час
збільшувались. Неймовірний страх за життя чоловіка, якого катували та утримували в
нелюдських умовах в одній з неофіційних тюрем. Прохання про допомогу, спілкування з
представниками багатьох організацій починаючи від офісу українського омбудсмена та
закінчуючи Офісом Президента майже не давало ніякого результату. Чоловіка не включали до
списку на обмін…
Моє здоров’я погіршувалось, сил залишалось все менше. Мене дуже бентежили та пригнічували
мої стани, я соромилася своїх емоцій, психічної нестабільності, сліз, яких не могла втримати. Я
майже перестала спати, загострилися мої хронічні хвороби.
Вкрай знесилена, емоційно та морально виснажена я потрапила на психологічну консультацію
до психолога Клініки з прав людини Олени Музичук.  Під час консультацій зрозуміла, що всі мої
реакції нормальні, так організм, психіка реагує на весь той травматичний вантаж який мені
довелось пережити. Олена навчила регулювати та контролювати свої емоційні стани,
розуміти власні бажання та правильно доносити їх до оточуючих, усвідомлювати
конструктивні та негативні способи власної поведінки, відновлювати свої психологічні ресурси. 
Наприкінці 2019 року відбувся черговий обмін полоненими. Мій чоловік повернувся з полону.
Плануємо пройти курс реабілітації вже разом..." 



Час: 30 хвилин

Хід вправи:

Мета: Ознайомити учасників  з вправами та техніками, які допомагають людині вийти із стану
емоційного дискомфорту, опанувати деструктивні ситуації та увійти в русло психічної рівноваги та
стабільності.

1.ВПРАВИ НА САМОРЕГУЛЯЦІЮ. ЗАЗЕМЛЕННЯ

Матеріали: інформаційні матеріали 

Зосередьте увагу на ваших стопах. Відчуйте як вони міцно стоять на поверхні землі чи
підлоги. Якщо дозволяють обставини, бажано зняти взуття. Відчуйте силу тяжіння, уявіть, як
ваші стопи у прямому сенсі вростають у поверхню. Уявіть, що вони - це міцне коріння, яке
розростається у ґрунті настільки глибоко, наскільки це дозволяє вам ваша уява.
Сконцентруйтесь на відчуттях, диханні, думках.  Також, можна уявити, що ваші стопи – це
міцний фундамент добротного будинку, вежі чи фортеці.
Якщо хвилювання та неприємні відчуття застали вас у громадському місці, спробуйте
перевести погляд на людей поблизу, сконцентруйте увагу на деталях та особливостях їх
зовнішності та вигляду. Це блондини чи брюнети? Яка у них зачіска? Якого переважно віку?
Можна зосередити увагу на комусь одному та спробувати визначити вік, професію, хобі…
Виберіть для себе будь-який привабливий об'єкт, що буде заземлюючим для вас у разі
потреби. Це може бути якийсь особливий камінчик, ґудзик чи монетка, маленька фігурка чи
іграшка, все, що може викликати у вас приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була
завжди доступна, та під рукою. Коли ви відчуєте негативні емоції чи стани, візьміть в руки
обраний вами об'єкт, та сконцентруйтесь на відчуттях, які він викликає. Спробуйте описати
форму, колір, та ін.
Коли емоції особливо сильні та інтенсивні, і нам важко сконцентрувати увагу – достатньо
просто обійняти себе, та пригадати ситуації коли ви були особливо задоволені собою, або
переживали приємні події. Також, можна піднести руки до струменю води, змінюючи її
температуру (гаряча-холодна), або покласти на обличчя серветку, змочену у холодній воді.

В різних психотерапевтичних напрямках існує безліч ефективних методів, вправ та технік, які
допомагають вийти із стану емоційного дискомфорту, опанувати деструктивні ситуації та увійти
в русло психічної рівноваги, стабільності та комфорту.  Одні з найефективніших - це вправи на
заземлення. Що означає бути заземленим? Це означає бути у своєму тілі, бути присутнім «тут та
тепер», усвідомлювати ситуацію в якій ви знаходитесь та бути готовим відповідно реагувати.
Метод заземлення ґрунтується на візуалізації, завдяки якій відбувається більш повне
усвідомлення присутності, та актуалізується здатність балансування своїми емоційними та
мислительними процесами. Заземлення допомагає дистанціюватись на безпечну відстань від
негативних станів, емоцій, переживань, та на відміну від релаксаційних вправ є методом більш
активним, який фокусується на стратегіях відволікання та спрямований допомогти позбутися
негативних відчуттів, а також сприяє відновленню психічного ресурсу, щоб витримати і
подолати їх. Разом з тим, це простий інструмент для роботи із складними почуттями.
Розглянемо декілька ефективних та простих у виконанні вправ і технік, що можна
виконувати самостійно у разі потреби:

1.

2.

3.

4.

Самостійна робота: Спробуйте різні способи заземлення. Виберіть для себе ті, які для вас
найбільш ефективні та повертають у внутрішній стан гармонії та рівноваги.

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ38
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Час: 60 хвилин

Хід вправи:

Мета: ознайомити учасників тренінгу з  вправами, які при регулярній практиці допомагають
навчитися контролювати свої думки, спрямовувати свою енергію не на переживання, а на рішення, 
 та повертатися в стан душевної рівноваги.

2. РОБОТА З РУМІНАТИВНИМИ ДУМКАМИ

Матеріали: інформаційні матеріали, аркуш паперу А3, А4, воскова крейда, олівці, ручка. 

Переключайте увагу: займіться справами, вирушайте на прогулянку, спробуйте фізичні та
дихальні вправи, медитуйте, практикуйте вправи на заземлення. 
Надзвичайно ефективними є арттерапевтичні заняття – ліплення, малювання, рукоділля,
музика та ін. Такі заняття допомагають не тільки дистанціюватись від своїх негативних думок
та переживань, трансформувати їх, а ще й актуалізувати та підсилити власний психологічний
ресурс. Наприклад, спробуйте намалювати свої думки та переживання на папері форматом А3
чи А4, за бажанням (крейдою, фарбами, олівцями), саме так, як ви їх відчуваєте, а потім
домалюйте якісь деталі (трансформуйте), щоб малюнок змінив свій емоційний фон на бажаний
вами позитивний, або щоб ситуація виглядала смішною та комічною.
Поставте, так званий, внутрішній таймер. Домовтесь із собою, про певний час доби, та
протягом якого часу ви дозволяєте своїм думкам турбувати вас. Якщо надокучливі думки
завітали у невідповідний час, згадайте, що зустріч вже запланована, наприклад на 17.30, та
буде тривати 20 хвилин. Зазвичай такі домовленості із собою спрацьовують.

Тренер представляє учасникам вправи на опрацювання румінативних думок.
Стрес, травматичний досвід може провокувати виникнення нав’язливих думок, що відбирають
енергію, спокій, сон, порушують внутрішню рівновагу. Такі думки називають румінативними
(лат.ruminato – повторення, переживання), «ментальна гумка», або просто «зацикленість на
проблемі». Це думки, які викликані внаслідок ситуації, що спровокувала сильні негативні емоційні
переживання – почуття тривоги, страху, обурення та ін. Людина безпорадно намагається
розібратися з проблемою у роздумах про минуле (Чому так сталося? За що? Як це можливо?), та
про майбутнє (Що тепер буде? Яким тепер буде моє життя?). Підступність таких думок у тому, що
вони не приводять до вирішення проблеми.
Румінативні думки можуть надовго оселитися у підсвідомості та заважати нормальній
життєдіяльності. Людина постійно прокручує у своїй голові неприємні думки, негативні емоції,
можливі сценарії вирішення проблеми, що виникла, або вірогідні наслідки певної ситуації.
Звичайно, джерелом таких думок можуть стати реальні проблеми, вирішити які людина не може з
об'єктивних причин. Конструктивні думки це рефлексія або усвідомлення, а нав'язливі думки –
непродуктивні, вони не приводять до вирішення проблеми. 
Перш за все, необхідно визначити, що саме вас турбує. Часто наш мозок уявну ситуацію видає за
реальну, тому потрібно винести свої думки з уявного простору в реальний. Для цього пропишіть
ваші думки, страхи та негативні очікування на папері. Коли ми записуємо думки – ми аналізуємо їх
більш об'єктивно та конструктивно, ніж в уяві. Погляньте на них критично. Чи дійсно все так, як
здавалося раніше? Якщо проблема дійсно існує – визнайте це. Визнана проблема знижує
емоційний фон, та емоції більше не заважають її вирішенню.
  Зосередьте свої думки на теперішньому (Що відбувається зараз? Що роблю Я?), на пошуку
рішення, а не на помилках ( Що можна зробити? Які можливості дає мені ця ситуація? Що Я можу
зробити саме зараз?) Визначте зону власної відповідальності. Проаналізуйте, що ви можете
контролювати, а що вам непідконтрольне. Якщо проблему можна вирішити – дійте. Якщо думки
приборкати все ж таки не вдається, спробуйте наступне:

Самостійна робота: Спробуйте різні способи опрацювання румінативних думок. Оберіть для
себе ті,які для вас найбільш ефективні.
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Час: 30 хвилин
Хід вправи:

Мета: Ознайомити слухачів з методом візуалізації, що допомагає впоратись із складними,
дискомфортними ситуаціями та негативними емоціями, відновити психологічний ресурс.

3. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Матеріали: інформаційні матеріали, аркуш паперу А3, А4, воскова крейда, олівці, ручка. 

Тренер представляє учасникам метод візуалізації. 
У житті бувають події на які ми не можемо впливати, але ми можемо вибирати своє ставлення до них. Це
питання свободи, що ґрунтується не тільки на зовнішніх чинниках, а перш за все, на внутрішніх. Це вибір
тих думок та реальності в якій ми хочемо жити кожний день, це концентрація уваги на цінностях, що мають
значення саме для нас, вміння жити у запропонованих обставинах максимально комфортно. У складних
життєвих ситуаціях, в часи не визначенності та в ситуаціях на які ми не можемо впливати важливо бути
стійким, зберігати свою цілісність. Один із ефективних методів, що допомагає впоратись із складними,
дискомфортними ситуаціями та негативними емоціями – це візуалізація.
Що таке візуалізація? Це створення образів та керування ними у своїй уяві. Чим більш активовані
сенсорні системи під час цього процесу (відчуття ароматів, звуків, тактильних, зорових та смакових
відчуттів), тим ефективніша візуалізація. Візуалізація покращує настрій та загальне самопочуття, знижує
рівень нервового, фізичного та ментального напруження, повертає в стан присутності у теперішньому
часі, психоемоційного балансу та рівноваги, актуалізує сили на самовідновлення організму. Є ефективним
методом при швидкій психологічній допомозі, а також як спосіб зняття стресу та напруги на протязі дня.
Візуалізація може бути опосередкована з допомогою зовнішніх чинників (під керуванням психолога,
психотерапевта, чи готових записаних аудіо чи відеозаписів) і внутрішньо зумовлена на основі ресурсного
позитивного особистісного досвіду. Спробуйте, керуючись запропонованим нижче алгоритмом, створити
свою візуалізацію - неповторне затишне особливе місце, де б ви відчували спокій, безпеку, внутрішній
баланс та рівновагу.
Перший крок. Розташуйтеся у місці, де б вас ніщо не відволікало. Прийміть зручну, максимально
комфортну позу. Ви можете сидіти або лежати. Добре, якщо лунає тиха спокійна фонова музика. Це може
допомогти увійти у відповідний стан та розслабитись.
Другий крок. Закрийте, або прикрийте очі. Сконцентруйтеся на диханні… Глибоко вдихайте та повільно
видихайте. Вдихайте та видихайте через ніс.
Третій крок. Зосередьте свою увагу на відчуттях у тілі, прослідкуйте як розслаблення наповнює його, та
поступово розслабляються всі м'язи (стопи, голені, бедра, живіт, спина, руки, плечі, шия, обличчя). 
Четвертий крок. Як тільки ви відчуєте що достатньо розслаблені, спробуйте створити в уяві місце де б ви
відчували спокій, безтурботність, затишок та безпеку. Це може бути місце, яке реально існує, а також місце,
що малює ваша уява… Прогулянка лісом чи весняним садом, берег моря, галявина з квітами, відпочинок
під старим деревом, через густу крону якого пробиваються теплі сонячні проміні, берег ріки чи моря.
Намагайтесь уявляти образи максимально чітко, у самих дрібних деталях. Прислухайтесь до звуків… Це
може бути щебет птахів, вітер, що гуляє по верхівках високих дерев, морські хвилі, що граються човником.
Зосередьтесь на ароматах та відчуттях: запах сухої трави, квітів, повітря після дощу, тепла поверхня
каміння, що нагрілось на сонці та інше… Визначте найприємніші образи, саме для вас. Спробуйте
насолодитися гармонією, що створена вашою уявою. Немає обмежень для вашої уяви… Ви також можете
пригадати щасливі події з вашого життя, ще раз прожити їх та насолодитись емоціями щастя, радості, та
красотою моменту. 
П'ятий крок. Насолоджуйтеся вашою візуалізацією стільки, скільки вважаєте за потрібне. Зазвичай, щоб
відновитись вистачає 10 – 15 хвилин. Як тільки будете готові, повільно відкривайте очі, та повертайтеся в
сьогодення.
Спробуйте намалювати картину, що створила ваша уява.
Важливо! Метод візуалізації має накопичувальний ефект. Тому, такі практики важливо виконувати
регулярно, щоб отримати так звану «скарбничку» психологічного ресурсу, яка допомагає людині
стабілізуватись, наповнюватись життєвою силою, залишатись у тонусі.

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ40
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Як змінився ваш стан після виконання вправ?
Чи виникали якісь складнощі під час виконання вправ?
Що було особливо приємним?

ВАЖЛИВО: 
В КІНЦІ КОЖНОЇ ВПРАВИ ПОСТАВТЕ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 

Час: 195 хвилин

Хід сесії:

Сесія 12. 

Визначення ключової проблеми;
З яким із запитів Ви б почали працювати в першу чергу?
Які базові методи Ви плануєте досягти?
Які додаткові методи плануєте досягти? 
Які дії маєте узгодити з колегами в мультидисциплінарній команді?
Який план дій (заняття, заходи , їх орієнтовні терміни)?
Яка вимірювальна ціль інтервенції (Як клієнт дізнається, що досяг успіху?;
Загальна тривалість обговорення не більше 40 хв.

Робота з кейсами (90 хвилин)
1. Тренер/ка об’єднує учасників у 4 групи за ключовими кейсами (Додаток 1): Для кожної групи
необхідно сформувати план психологічної інтервенції за структурою:

 Презентації роботи груп та їх обговорення: до 10 хв кожна.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Fifth Edition (DSM-5). Washington, D.C: American Psychiatric Association. Режим доступу:
https://goo.su/1Wau

Список рекомендованої літератури: 

Обговорити основні завдання та принципи здійснення соціального супроводу;
Ознайомитися з етапами здійснення  соціального супроводу;
Опрацювати основні практичні рекомендації щодо консультування в рамках
соціального супроводу.

Мета: актуалізувати інформацію щодо особливостей здійснення соціального супроводу в
умовах мультидисциплінарної команди

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, групова робота 
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери, надруковані кейси 

Презентація 9. Особливості організації соціального супроводу потерпілих від
катувань (60 хв)
Інформація для тренера
Соціальний супровід людей, які зазнали катувань в місцях несвободи,   включає в себе
комплекс   заходів, спрямованих на підтримання   процесів активної життєдіяльності,
розвитку природних здібностей   клієнта, а також створення умов для попередження
негативних наслідків і різних соціальних проблем, мобілізація людини на активізацію
прихованих ресурсів, навчання новим вмінням на навичкам, здатності самостійно
справлятися з проблемами, а також захист його законних прав та інтересів. В   основу
соціального супроводу покладено принцип комплексності, що полягає у поєднанні 
діагностичного, мотиваційного та технологічного   блоків.



адаптація клієнта до реальних умов його життєдіяльності; 
реабілітація та виведення клієнта з кризових ситуацій;
захист законних прав та   представництво інтересів клієнта, підвищення його соціального
статусу;
нормалізація відносин і утвердження себе в соціумі;
відновлення здоров’я, позбавлення  від шкідливих  звичок;
створення умов для самореалізації клієнта в сім’ї та соціумі, формування нових 
конструктивних  вмінь та навичок, відповідальності за власні вчинки.

Важливо! Соціальний супровід не може бути латентним, супроводом узагальненої
спрямованості на покращення життя клієнта. Це не пасивний процес проходження за розвитком
людини. Він повинен мати чітко виражені цілі. Саме супровід, що включає в себе допомогу і
підтримку, передбачає не рішення проблеми за супроводжуваного, а стимулювання його
самостійності у вирішенні проблеми.

ЗАПИТАЙТЕ В УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ, ЯКІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО
СУПРОВОДУ? 
В процесі соціального супроводу вирішуються наступні завдання: 

Соціальний супровід завжди персоніфікований і направлений на конкретну людину, навіть якщо
фахівець працює з сім’єю. Спеціалісти Клініки з прав людини   при здійсненні соціального
супроводу використовують індивідуально-орієнтований підхід в роботі з кожним клієнтом/сім’єю.

В процесі здійснення соціального супроводу потерпілих від катувань, варто використовувати
оптимістичну  стратегію. Дана стратегія підтримки передбачає, що фахівець соціальної роботи
розглядає соціалізацію, адаптацію та інтеграцію клієнта з урахуванням того позитивного
соціального досвіду, яким він володіє сам клієнт, що супроводжується технологіями емпаурменту
та фіксації позитивних фактів  реабілітаційного процесу.   Головна задача фахівця соціальної
сфери - допомогти людини вийти із кризи та повернути можливість самостійно управляти
власним життям. Технології, за допомогою яких досягається бажана ціль різні (реадаптація,
соціалізація, інтеграція), але головна мета завжди полягає в тому, щоб повернути клієнтові або
сформувати у нього здатність діяти самостійно в даному соціальному контексті.
Аналіз труднощів і переваг у проведені соціального супроводу осіб, які зазнали тортур в місцях
несвободи та членів  його  сім’ї  свідчить про те, що для  досягнення позитивних змін необхідно
залучити до соціального супроводу різні організації і установи, які надають додаткову
кваліфіковану специфічну допомогу, що дає можливість ефективніше працювати з особою/сім’єю
у вирішенні її проблеми.

В процесі соціального супроводу потерпілих від катувань в місцях несвободи можливі наступні
види соціальних послуг:
Послуга соціального супроводу - обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів вирішення
основних проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення
отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; оцінка
результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі чи
відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань;
сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального
супроводу; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними;
навчання та розвиток навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка.

СИСТЕМА НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИМ ВІД КАТУВАНЬ В
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Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції - розвиток, формування та підтримка соціальних
навичок залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання
інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в
отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в
отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла,
медичної, гуманітарної допомоги, допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно
корисних зв’язків;
Послуга соціальної реабілітації - навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-
побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування
їжі, користування грошима, орієнтування тощо); допомога у забезпеченні технічними
засобами реабілітації;
Кризове та екстрене втручання - психологічна допомога (консультування, підтримка,
діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); надання інформації з
питань соціального захисту населення; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями
та службами; представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; допомога в отриманні
безоплатної правової допомоги; організація надання невідкладної медичної допомоги;
організація надання притулку;
Посередництво - допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання
шляхів та умов розв’язання конфлікту;
Представництво інтересів - ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця
проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні
родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за
місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами,
організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Одним із правил надання кожної з запропонованого переліку послуги є першочергове
налагодження довірливих стосунків, неупереджене ставлення до клієнта. Виконання даної умови
є базовою засадою для ефективності подальшої взаємодії з клієнтом і суттєво впливають \ на
результат соціальної інтервенції Саме тому особливо важливо у ході   взаємодії з клієнтом
дотримуватися конкретних правил, принципів, щоб повторно не травмувати їх.

ІСТОРІЯ СЕРГІЯ, 42 РОКИ
"Я пережив дуже тяжкі випробування та знущання коли перебував 2,4   роки в заручниках в МГБ
«Ізоляція» та СИЗО ІК-36. Після звільнення у мене, крім проблем із моїм психологічним здоров’ям
виявили ще й гепатит Б. Сказали, що для того, щоб вилікувати цю хворобу, потрібні додаткові
обстеження. Але ці обстеження  мені не могли  зробити в госпіталі, де я проходив реабілітацію, бо
такі аналізи роблять тільки платні спеціальні фірми. Мені порадили звернутись за допомогою до
соціального працівника Клініки з прав людини  Оксани. Я зателефонував їй і  вона протягом одного
дня домовилась та організувала безкоштовне обстеження на гепатит Б.



Консультацію  з  потерпілими від катувань потрібно проводити наодинці.
Необхідно дати клієнту відчути, що Ви бажаєте його/її вислухати.
Потрібно заспокоїти клієнта, що Ви маєте досвід у вирішенні подібних проблем.
Запевніть  клієнта  у конфіденційності бесіди та дотримуйтеся цього.
Потрібно ставити виключно відкритті питання так, аби спонукати клієнта дати на них декілька
варіантів відповідей. Бажано ставити   прості, прямі запитання, що не містять критичних або
суб'єктивних суджень.
Запитайте у самого клієнта, яка його  оцінка ситуації?
Уникайте оцінки ситуації замість самого клієнта, дозвольте йому самостійно зробити висновки.
Використовуйте засоби активного слухання, частіше використовуйте запитання: „А як думаєте
Ви?”. Не вибудовуйте “стіну” між собою та клієнтом, ведіть діалог, а не монолог.
Будьте коректними та обачливими у своїх висловлюваннях, коментарях, оцінці ситуації.
Працюйте в якнайкращих інтересах клієнтів, думайте на крок уперед.
Не допускайте в спілкуванні з клієнтами такі слова як «нормальні/ненормальні», «правильно/не
правильно», «повноцінні/не повноцінні».
Не маніпулюйте клієнтами, апелюйте до їхньої свідомості, пояснюйте.
Допомагайте клієнту самостійно зробити вибір, не нав’язуйте своє рішення.
Пам’ятайте про основний принцип роботи – "Не нашкодь".

Проведення  індивідуальних  консультацій з потерпілими від катувань в місцях несвободи містять
ряд рекомендацій :

Потерпілі від катувань  на момент втручання перебувають   у стані сильного стресу, зумовленого 
пережитим страхом і стражданнями, а до того ще й невизначеністю своєї подальшої
життєдіяльності. Отже, не варто розраховувати на те, що потерпілі зможуть повністю почути,
усвідомити та запам'ятати те, що їм говорять за даних обставин. Тому фахівець повинен мати при
собі буклети, котрі необхідно залишити для вивчення у більш спокійній обстановці. Інформаційний
буклет повинен містити кваліфіковане роз'яснення щодо прав потерпілого (зокрема на
конфіденційність),   інформацію щодо можливості отримання ним допомоги, а також контакти
фахівця,  до яких можна звернутися за допомогою та підтримкою.Це  посилить почуття безпеки,
довіри та уможливлює спокійне обміркування ситуації, а також звернення за допомогою в момент
прийняття такого рішення.

Визначення ключової проблеми;
З яким із запитів Ви б почали працювати в першу чергу?
Які базові методи Ви плануєте досягти?
Які додаткові методи плануєте досягти? 
Які дії маєте узгодити з колегами в мультидисциплінарній команді?
Який план дій (заняття, заходи, їх орієнтовні терміни)?
Яка вимірювальна ціль інтервенції (Як клієнт дізнається, що досяг успіху?).

Робота з кейсами (90 хвилин)
1. Тренер/ка об’єднує учасників у 4 групи за ключовими кейсами (Додаток 1): Для кожної групи
необхідно сформувати план соціальної  інтервенції за структурою:

Загальна тривалість обговорення не більше 40 хв.
Презентації роботи груп та їх обговорення: до 10 хв кожна.

Bower Jr. RD, Pahl L, Bernstein MA. Case presentation of a tattoo-mutilated,Bosnian torture
survivor: using a community-based, multidisciplinary treatment network model. Torture
2004;14(1):16-24. https://cutt.ly/Kd9yYvL

Список рекомендованої літератури: 
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Час: 195 хвилин

Хід сесії:

Сесія 13. 

Обговорити основні завдання здійснення юридичного супроводу;
Опрацювати основні практичні рекомендації щодо консультування в рамках
юридичного супроводу та документування фактів катувань

Мета: актуалізувати інформацію щодо особливостей здійснення юридичного супроводу в
умовах мультидисциплінарної команди

ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОСІБ,
ВІДНОСНО ЯКИХ БУЛИ ВЧИНЕНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ТА
ПІСЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

Завдання :  

Методи: презентація з інтерактивним обговоренням теми, групова робота 
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери, надруковані кейси 

Якщо питання не складне – надається консультація.
Якщо питання потребує додаткового аналізу – визначається час для наступної зустрічі або
виходу на зв'язок.

Презентація 10. Особливості організації юридичного супроводу потерпілих від
катувань (90 хв)
Інформація для тренера
Напрям 1.Особливості соціального юридичного супроводу (60 хв.) 
Юридична допомога потерпілим від катувань в місцях несвободи може здійснюватися   у
різноманітних галузях права.  Найбільш поширеними запитами є врегулювання сімейних спорів
(розлучення, оформлення аліментів, спадку тощо);відшкодування витрат особи для лікування в
результаті зазнаних нею катувань та інших правопорушень; врегулювання трудових спорів,
працевлаштування і професійної перекваліфікації;   здобуття загальної середньої, професійної та
вищої освіти

ЗАПИТАЙТЕ У УЧАСНИКІВ, З ЯКИМИ ЩЕ ЗАПИТАМИ НА ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ
ЗВЕРТАЮТЬСЯ ЛЮДИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ КАТУВАНЬ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ?
Юридичний супровід клієнта починається з його звернення до юриста мультидисциплінарної
команди. Надалі, алгоритм дій наступний:
1. Перша зустріч (спілкування) з клієнтом, може відбуватися як особисто, так і дистанційно
(телефон, скайп тощо).
2. В залежності від отриманої інформації: 

3. Під час наступного спілкування надається остаточна консультація або узгоджується алгоритм
надання допомоги у разі необхідності юридичного супроводу. 
Співпраця з клієнтом припиняється після досягнення остаточного результату або у випадку, коли
необхідність у цьому відпала. Усі документи складаються від імені клієнта. У разі неможливості
особистої зустрічі, проєкти документів для підпису направляються на електронну адресу.
 
Особливої уваги потребує надання юридичних послуг в галузі кримінального права[1]. Якщо
клієнт, який постраждав від катування в місцях несвободи стверджувально відповідає хоча б на
одне з нижче описаних питань, йому варто звернусь за консультацією фахівця з кримінального
права. 

[1] У випадках, якщо потерпілий від катувань перебуває в місцях несвободи у структурі МОЗу чи
МСП.



чи є клієнт (члени родини) учасником кримінального провадження?
чи вчинялись відносно нього (членів родини) будь-які протиправні дії? Якщо так, чи
заявляв він про це (кому)? Який результат?
чи став клієнт свідком будь-яких протиправних дій? Які наслідки?

вбивство;
доведення до самогубства; 
тілесні ушкодження, побої та мордування; 
домашнє насильство; катування; 
погроза вбивством; 
ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані; 
незаконне позбавлення волі або викрадення; 
зґвалтування, сексуальне насильство; 
порушення недоторканості житла; 
крадіжка, грабіж, розбій; 
вимагання; 
шахрайство; 
умисне знищення або пошкодження майна; 
зловживання владою або службовим становищем; 
отримання неправомірної вигоди службовою особою; 
невиконання судового рішення; злочини, вчинені з боку військового керівництва;
жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням; 
вигнання для примусових робіт.

Під час першого спілкування юриста з клієнтом необхідно з’ясувати наступне:

 
У разі стверджувальної відповіді на останнє питання, з метою допомоги клієнту визначити
кримінальну складову, йому пропонується надати перелік характерних злочинів, потерпілим
від яких він міг стати або їх свідком. 

Для потерпілих від катувань варто перелічити наступні протиправні дії: 

ЗАПИТАЙТЕ В УЧАСНИКІВ, ЯКІ ЩЕ ЗЛОЧИНИ ВАРТО ДО НЬОГО ДОДАТИ З УРАХУВАННЯ
ЗАПИТІВ КЛІЄНТІВ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ ?

Якщо з інформації клієнта убачається, що він став потерпілим від протиправних дій або свідком
таких дій, йому пропонується написати відповідну заяву про вчинення кримінального
правопорушення. При цьому, необхідно роз’яснити наслідки написання такої заяви або
відмови від цього. 
 
Як наслідки можна зазначити: обов’язок повідомити про злочин; необхідність викриття осіб, які
вчинили правопорушення;  можливість у подальшому притягнути винних осіб до кримінальної
відповідальності, відшкодувати матеріальні чи моральні збитки тощо.  В подальшому клієнт
має право на відкриття відповідного кримінального провадження на стягнення відшкодування
за матеріальний чи моральний збуток.

Важливо! Здебільшого особам, які побували у полоні, пережили тортури і катування, важко
розповідати про минуле, але їх варто обережно спонукати до висвітлення цих подій задля того,
щоб злочини не залишилися безкарним
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Опитуваному треба пояснити мету опитування (фіксація вчинення злочину щодо особи та
подальший захист її прав, надання необхідної психологічної допомоги тощо).
Місце проведення опитування має бути якомога безпечним та зручним. Слід приділити
достатньо часу для проведення подібного опитування.
Опитування упродовж двох-чотирьох годин може виявитися недостатнім для оцінки
фізичних або психологічних доказів катування.
Слід мати на увазі, що у будь-який час проведення опитування можуть виникнути
ситуативні чинники, які нагадають жертві обставини катування, наприклад, темп
проведення опитування, відчуття безпорадності, пов’язане з втручанням в особисте життя,
побоювання переслідування у подальшому, сором за те, що сталося та почуття вини
людини. Це здатне посилити хвилювання опитуваного та його небажання виказувати
відповідну інформацію.Можливо, для з’ясування усіх обставин буде необхідно провести
друге або навіть третє опитування. 
Правник  повинен вміти створити умови довіри, які заохочують до розповіді про важливі,
хоча, можливо, і вельми болісні або принизливі факти. Необхідно розуміти, що ці факти
іноді є особистими таємницями, які ця людина в цей момент, можливо, розкриває вперше. 
Окрім забезпечення комфортних умов, достатньої кількості часу, наявності води та
перекусу, доступу до туалету, юрист також має пояснити опитуваному, з чим він може
зіштовхнутися під час опитування. Правник має продумати порядок питань (делікатні
питання слід задавати лише після встановлення певного контакту), а також повинен
визнавати за опитуваним право зробити перерву, якщо він має таку потребу, або не
відповідати на те чи інше питання. 
Юрист зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації та розголошувати її лише з
дозволу опитуваного. 
Пояснення має ґрунтуватися на відповідях, отриманих на задані не навідні питання [2].
Наприклад, не навідними запитаннями вважатимуться такі запитання як "що з Вами
трапилося?",  "Де це сталося?", - на відміну від подібного "Чи катували вас у в’язниці?".
Останнє запитання вже містить припущення, що скоєне з потерпілим мало вигляд
катування та обмежує місце дії в’язницею.
Необхідно уникати запитань у формі переліку, це може змусити опитуваного дати неточні
відповіді у випадках, коли те, що фактично сталося, не буде точно відповідати будь-якому із
запропонованих варіантів.
Необхідно надати людині можливість розповісти власними словами про те, що трапилося з
нею, але допомогти при цьому, задаючи конкретні  уточнюючі/деталізуючі запитання.

Напрям 2. Особливості документування потерпілих від катувань (60 хв).
Відповідно до норм міжнародного права держави мають швидко та неупереджено
розслідувати повідомлені випадки застосування катувань. Спільна мета проводжуваного
розслідування полягає у встановленні фактів стосовно ймовірних випадків застосування
катувань для виявлення тих, хто відповідає за таки випадки, та їх сприяння судовому
переслідуванню або з метою використання таких фактів в рамках інших заходів в інтересах
потерпілих від катувань. Якщо клієнт зазнав насильства, тілесних ушкоджень, необхідно
заповнити «Опитувальний лист щодо з’ясування фактів застосування певних форм катувань»
(форма 5[1]).
Таку бесіду бажано проводити участі практикуючого психолога/психотерапевта та
дотримуватись таких правил::  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

[1] Завантажити форму можна за посиланням: https://cutt.ly/gd23KMr
[2] Навідне питання - це таке запитання, яке містить в собі «бажану відповідь», таким чином
обмежуючи волю людини надати ту відповідь, яку вона вважає за потрібне і можливе надати.
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Обставини, що спричинили катування.
Орієнтовні дати, час, місця застосування катувань (слід окремо збирати свідчення з
кожного місця застосування катувань. Необхідно мати на увазі те, що хронологія фактів
може бути неточною, а інколи і заплутаною. Особи, постраждалі від катувань, частіше не
знають точно, де їх розміщували, тому що їм зав’язували очі, або вони знаходились у
напівсвідомому стані. У таких випадках необхідно звертати увагу опитуваного на палітру
своїх відчуттів: звуки, запахи тощо).
Детальний опис осіб, причетних до арешту, затримання, утримання в ув’язненні та
катувань (стать, вік, зріст, особливості будови тіла, імена/прізвиська, одяг, наявність
особливих прикмет: шрамів, родимих плям, татуювань, мова, акцент, стан алкогольного
або наркотичного сп’яніння тощо).
Зміст того, що казали постраждалому або що у нього запитували;
Опис щоденного розпорядку в місці несвободи  та методів жорстокого поводження, що
зазвичай застосовувалися.
Опис фактів катувань.
Інформація щодо того, чи піддавалася жертва сексуальному насильству (при цьому, слід
мати на увазі, що більшість людей, відповідаючи на запитання про сексуальне насильство,
мають на увазі фактичне скоєння зґвалтування або содомії. При цьому, необхідно
врахувати, що словесне глузування, роздягання, обмацування, непристойне або
принизливе ставлення, а також удари по статевих органах та вплив на ці органи
електричним струмом найчастіше не сприймаються жертвою як акти саме сексуального
насилля. Всі такі акти становлять насильницьке вторгнення в інтимну сферу будови тіла та
психічної недоторканості особистості і повинні розглядатись як невід’ємні елементи
сексуального насильства. Найчастіше жертви сексуального насилля приховують або навіть
заперечують факти такого насильства. Подальші подробиці нерідко з’ясовуються лише під
час другого або навіть третього опитування, а також у тих випадках, коли з відповідною
особою вдається встановити тісний та довірливий контакт, відповідний його культурним та
особистісним властивостям. 
Тілесні ушкодження, отримані внаслідок катувань. 
Опис зброї або інших використаних предметів для катувань.
Особисті (персональні) дані свідків подій, які були присутні при катуваннях або знають про
них з інших достовірних джерел.

Інформація, яку необхідно отримати від особи, що стверджує про вчинення щодо неї катувань:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

В подальшому вся отримана інформацію використовується юристом для здійснення
юридичного супроводу клієнта для відкриття кримінального провадження на захист його
інтересів.

Визначення ключової проблеми;
З яким із запитів Ви б почали працювати в першу чергу?
Які базові та додаткові методи Ви плануєте досягти?
Які дії маєте узгодити з колегами в мультидисциплінарній команді?
Який план дій (заняття, заходи, їх орієнтовні терміни)?
Яка вимірювальна ціль інтервенції (Як клієнт дізнається, що досяг успіху?).

Робота з кейсами (90 хвилин)
1. Тренер/ка об’єднує учасників у 4 групи за ключовими кейсами (Додаток 1): Для кожної групи
необхідно сформувати план соціальної  інтервенції за структурою:

Загальна тривалість обговорення не більше 40 хв. Презентації роботи груп та їх обговорення:
до 10 хв кожна.

Screening forиTorture: A Narrative Checklist Comparing Legal Definitions in a TortureиTreatment
Clinic. Andrew Rasmussen, Mia Crager, EvaиKeatley, Allen S. Keller, Barry Rosenfeld Z
Psychol. Author manuscript; available in PMC 2012 Jun 20. https://cutt.ly/jd9uaz8

Список рекомендованої літератури: 
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Час: 120 хвилин

Хід сесії:

Сесія 14. 

Обговорити стратегії командної взаємодій в рамках реабілітаційної програми за 4
кейсами сесій 11, 12, 13;
Обговорити бар’єри в організації та здійсненні реабілітаційного процесу;
Обмінятися думками та ідеями щодо подолання бар’єрів і перешкод.

Мета: сформувати в учасників тренінгу навички взаємодії при розробці реабілітаційної
програми 

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ В
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИХ КОМАНДАХ 

Завдання :  

Методи: групова робота 
Матеріали: аркуші для фліпчарту, маркери, стікери, надруковані кейси, фасилітаційна
тканина, клей, аркуші А4 (чотирьох кольорів)

Групова робота «Етапи розробки програми  комплексного реабілітаційного
супроводу» 
1.Тренер/ка об’єднує всіх учасників у групи за 4 кейсами розробки реабілітаційних програм.
Відтак в кожній групі є психологи, фахівці соціальної роботи та юристи, які прописали план
реабілітаційної програми відповідно до кожного кейсу (10 хв).
2.Кожний кейс завчасно надрукований на аркуші  А3 тренер/ка кріпить на фасилітаційну
тканину (5 хв).
3.Кожна група беручи за основу опрацьовані в першій половині дня програми реабілатації під
кожний конкретний кейс, виписує обговорює вже в команді всі заходи та виписує їх на окремі
аркуші А4 за логікою: 1 дія – 1 аркуш. Кожна група має виклеїти всі дії під кожним кейсом у
хронологічному порядку відповідно до цілей,ю які потрібно досягти в рамках реабілітаційної
програми (35 хв).
4. Від кожної групи відбувається презентація комплексного плану реабілітації з урахуванням
послуг психолога, соціального працівника та юриста (10 хв на 1 випадок), інші учасники можуть
додавати чи вірно обрана стратегія допомоги (40 хв). 
5.Досягнення, бар’єри, рішення: в тих же 4 групах, тренер/ка просить обговорити та записати
бар’єри та виклики щодо стратегії реабілітації (10 хв). Презентувати бар’єри (12 хв).
 
Підвести підсумок по кожній групі (8 хв).



Час: 120 хвилин

Хід сесії:

Сесія 15. 

Отримати зворотний зв’язок від учасників;
Обговорити можливість додаткового консалтингу в процесі роботи учасників;        
Вручити сертифікати

Мета: Підбити підсумки тренінгу.

ПІДСУМКОВА СЕСІЯ

Завдання :  

Методи: індивідуальна робота 
Матеріали: анкета самооцінки, анкета зворотного зв’язку, сертифікати учасника.

Попросити учасників заповнити другу колонку анкети самооцінки, порахувати кількість
балів. Запитати, яка різниця між результатами на початку і вкінці (5 хв).
Попросити подумати і записати:

що дізналися на тренінгу (знання);
чому навчилися в результаті тренінгу (навички); 
як будуть використовувати отримані знання та навички (3 хв).

Попросити знайти людину, з якою менше всього працювали на тренінгу. В парі поділитися
тим, що записали (5 хв).
Попросити по колу сказати по одній фразі (не більше 30 сек), з чим їдете в результаті
тренінгу (10 хв).
Слово від організаторів тренінгу,  можливість додаткового консалтингу  (10 хв).

1.

2.

3.

4.

5.
       
       Вручити сертифікати, привітати учасників (10 хв).
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КЕЙСИ ДО СЕСІЙ 11, 12, 13 

Кейс 1 
Жінка, 42 роки, дружина   капітана 2 рангу запасу ВМСУ, заарештованого у 2016 році та
засудженого до 14 років колонії суворого режиму.
Чоловік клієнтки, будучи кадровим військовим, був заарештованим за диверсію у січні 2016 року
на території Криму.   Протягом чотирьох років політичного ув’язнення, постійно переносить
тортури електричним струмом і ненаданням необхідної медичної допомоги, двічі був у списках на
обмін, проте його не було повернуто до Україні, за порушення умов перебування у колонії. Жінка
через страх переслідування була вимушена переїхати з Сімферополя до Херсону.  Влаштувалась
продавчинею, орендувала житло та намагається витягти чоловіка з полону.  На фоні постійного
стресу, у дружини військового розвинувся цукровий діабет та гангрена, жінка втратила роботу.
Весною 2020 року ногу довелося ампутувати, через брак коштів вимушено опинилась на вулиці. 

Кейс 2 

Кейс 3 

Жінка, 23 роки, 
Співробітники   відділку поліції у своєму кабінеті  катували та згвалтували жінку, яку викликали як
свідка крадіжки. Їй надівали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після
цього кілька разів зґвалтували.Потерпіла сама звернулася до лікарні та вказала на поліцейських.
Через переслідування родичів злочинків була змушена виїхати з маленького селища, де мешкала
до того часу з 3-річною донькою. Наразі, проживає на орендованій за кошти благодійників
квартирі у обласному центрі. Власного житлі, освіти чи роботи немає. 

Чоловік, 63 роки, 
Під час візиту до геріатричного персоналу монітори НПМ відмітили чоловіка, тіло якого було
вкрито ранами та язвами. Чоловік сказав, що на прохання викликати лікаря ніхто не реагує,
відбирають пенсію, а за спроби вийти за межі закладу позбавляють їжі. Чоловік самотній: дружина
померла, дітей не має. Живе у закладі лише 2 роки, до цього мав квартиру, яку відібрали судові
пристави, начебто за борги за комунальні послуги.  

Кейс 4 
Хлопець, 16 років, перебуває у будинку-інтернаті.
Звернувся за допомогою через месенджер сторінки Клініки у фейсбуці через сексуальне
насильство з боку старших  хлопців, вихованців цього інтернату. Хлопець спробував пожалітися
виховательці на кривдників, вночі його сильно побили, ногами по спині,  душили.
Батько загинув, мати позбавили батьківських прав через пияцтво. Хлопця два роки виховувала
бабуся, якої вже немає. У квартирі де мешкала родина, мати з її співмешканцями двічі
влаштовували пожежі, квартира вигоріла вщент.  
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