
 

 

                   
 

СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ  (Україна-Франція) 
ПОЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (Київське представництво) 

КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПУНКТ № 13  м. ВАРШАВА  (Польща)      
ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУНАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» (Україна)  

ФУНДАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ імені МІКОЛАЯ РЕЯ (Польща) 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ГДАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Польща) 

ЯГЕЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Польща)              БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТА: МАЙБУТНЄ» 
за участі та підтримки 

МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА АГЕНЦІЯ „КОНСАЛТИНГ І ТРЕНІНГ”             ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ І СІМ’Ї «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» (Україна – Франція)       
ЖУРНАЛ „ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ» 

 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЩОДЕННИЙ STREAM-МАРАФОН ПЕРСОНАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ І ЗАХИСТУ 

“Я - НЕ БОЮСЬ” 
• НЕ БОЮСЬ: говорити про ВІЙНУ 
• НЕ БОЮСЬ: усвідомити ВІЙНУ 
• НЕ БОЮСЬ: долати страх ВІЙНИ 
• НЕ БОЮСЬ: не втратити себе у ВІЙНУ 
• НЕ БОЮСЬ: починати діяти у ВІЙНУ 
• НЕ БОЮСЬ: пояснити дитині ВІЙНУ 

 

Принцип STREAM-марафону: СЛУХАЙ – ГОВОРИ –ДОЛАЙ 
 

Цільова аудиторія: 
Мирне населення – дорослі й діти , що опинились в епіцентрі військових подій або в ізоляції:  

в окупованих містах і селах; бомбосховищах; підвалах;  
центрах для внутрішньо переміщених осіб; центрах і пунктах для біженців etc.;  
а також – для психологів та інших фахівців, що працюють з усіма категоріями  

постраждалого мирного населення 
 

Спікери: 
Фахівці-практики з України, Ізраїлю, Польщі, США, Канади, Великої Британії, Італії та ін. країн світу 

(психологи, військові експерти, соціальні працівники, педагоги, медики, психотерапевти, митці та ін.) 
 

Типи подій: 
 

ЧЕСНО про ВІЙНУ  
і все, що з нею пов’язано 

(для дорослих) 
1 год. + 30 хв. – запитання/відповіді 

КАЗКА саме для ТЕБЕ 
(для дітей) 

 
10-15 хв.  

МАЙСТЕР-КЛАС для фахівців 
(для психологів, освітян, соціальних 

працівників, батьків) 
 

1 год. + 30 хв. – запитання/відповіді 
- Як долати страх війни 
- Як боротися зі станом «постійної 

тривоги» 
- Як протистояти страху «загинути у війні» 
- Як протистояти пост-травматичному 

стресовому розладу 
- Як опанувати панічні атаки 
- Як говорити про війну з дитиною 
- Як піклуватись про літніх батьків 
-  Як убезпечити себе в умовах війни 
- ...etc. 

 
Казки народів світу про Героя, що 

завжди перемагає ворогів – 
розповідають казкарі, артисти, 

співаки, вчені, мандрівники, блогери, 
спортсмени, звичайні люди   

- з різних країн світу 

- Як правильно надавати    
  психологічну допомогу в  умовах війни 
- Екстрена   психологічна допомога в 
  умовах військових дій  
- Як працювати з панічними атаками і  
  тривожними станами дистанційно 
- Як працювати з дитиною, що має    
  досвід війни та міграційний досвід 
- Як навчати в умовах війни 
- Як планувати майбутнє в умовах війни 
-... etc. 

 

Розклад STREAM-трансляцій:  щоденно, о 10-30 
Повтор усіх тижневих STREAM-ефірів: щосуботи та щонеділі, з 10-30 

Посилання і доступи на STREAM-ефіри та ретрансляції публікуватимуться на сторінці: 
https://www.facebook.com/eeipsy.org 

 

Просимо зареєструватись за посиланням всіх, хто хотів би долучитись до марафону у якості УЧАСНИКА або  СПІКЕРА  
(включення до ефіру буде можливе з будь-якого міста будь-якої країни світу): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1M8PJXhds4V94sMN5l2XB1pufZnyL7QclhTCdLQ9xCfoaTw/viewform 
 
 

Інформація (участь, заявки, організаційна допомога): (044) 360-86-22, (067) 196-28-14 

Запрошуємо до участі та співпраці!  
ЧЕКАЄМО НА ВАС! 

https://www.facebook.com/eeipsy.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1M8PJXhds4V94sMN5l2XB1pufZnyL7QclhTCdLQ9xCfoaTw/viewform

