ТАБОРИ
психологічної реабілітації
для дітей, які постраждали в
наслідок збройного конфлікту
«ЛІСОВА ЗАСТАВА»
«МОРСЬКА ЗАСТАВА»
https://www.facebook.com/lisovazastava/
https://www.facebook.com/Morskazastava/

ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ “ЛІСОВА ЗАСТАВА”

Реабілітаційний табір
«Лісова застава»
створений
волонтерами в липні
2014 року посеред лісу на
руїнах колишнього
санаторію.
Сюди психологи волонтери вивозили
дітей із палаючих міст і
надавали першу
психологічну і
гуманітарну допомогу…
Київська область, 2014 рік

ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ “ЛІСОВА ЗАСТАВА”

Більшість дітей, які постраждали в наслідок збройного конфлікту, мають різні
психологічні та поведінкові розлади. Включаючи депресію, тривожність,
самоушкодження, емоційну нестабільність.
А психічні розлади неминуче призводять до серйозних захворювань.
Це стало передумовою народження унікальної реабілітаційної програми, що
поєднує в собі психологічну допомогу, оздоровлення та
відновлення ресурсів для нового повноцінного життя.
Київська область, 2014 рік

ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ “ЛІСОВА ЗАСТАВА”

Індивідуальні та групову заняття психологією по
проживанню втрати, управлінню травмуючими
спогадами, нічними жахіттями та шлеф-беками.
Мобілізація внутрішніх ресурсів дитини та
формування навичок саморегуляції, конфліктологія,
ненасильницьке спілкування, еврітмія, танцювальна,
музикальна, казко та іппо-терапія. Це неповний
перелік психологічного компоненту табору.

Київська область, 2018 рік

ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ “ЛІСОВА ЗАСТАВА”

Оздоровчий напрямок складається з лікувальної фізкультури, терренкуру, вело та
лижних прогулянок, водних процедур та лазні, різноманітних спортивних ігр.
Київська область, 2018 рік

Літній наметовий табір «Морська застава»

У «Морській заставі» також використовується «Талассотерапія» - «лікування морем».
Це прекрасна профілактика застуд і бронхіальної астми, до якої так схильні діти з
прифронтової зони, з огляду на нерегулярне та неякісне харчування, тривалі
переохолодження та перебування в сирих підвальних приміщеннях.
Це зміцнення нервової системи та розслаблення м'язів, які у дитини, що пережила
травматичні події, весь час у гіпер-тонусі.
Миколаївська область, 2018 рік

БО ВБФ «ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ», «ЛІСОВА ЗАСТАВА», «МОРСЬКА ЗАСТАВА»

За неповні чотири роки ми досягли наступних результатів:
- Психологічну допомогу отримали понад чотири тисячі дітей, які
постраждали в наслідок збройного конфлікту. Зокрема, діти з
прифронтової та окупованої території, діти вимушенопереміщених осіб, діти українських захисників. В тому числі діти
сироти, діти з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу, діти з особливими потребами та діти з інвалідністю.
Київська область, 2018 рік

БО ВБФ «ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ», «ЛІСОВА ЗАСТАВА», «МОРСЬКА ЗАСТАВА»

- Навчання по наданню психологічної
допомоги дітям пройшли 240 волонтерів
з різних регіонів України, які у складних
випадках отримують консультації та
супервізії від співробітників Організації.
- Розроблено та апробовано унікальну
психологічну програму :
«Профілактика Посттравматичного
розладу та створення умов для
Посттравматичного зростання у
дітей».
Програма, яка на сьогодні була
затверджена вченими радами 4 вищих
навчальних закладів України.
Київська та Миколаївська області, 2018 рік

БО ВБФ «ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ», «ЛІСОВА ЗАСТАВА», «МОРСЬКА ЗАСТАВА»

Реабілітаційні табори «Лісова застава» та
«Морська застава» - можуть стати площадкою
для надання високопрофесійної психологічної
допомоги дітям, обміну досвідом та підвищення
кваліфікації фахівців, спільної розробки та
апробації інноваційних метод та програм, що
підвищать ефективність допомоги та
забезпечать сталість програм.
Проте, на сьогодні наші ресурси вичерпано.
Київська та Миколаївська області, 2018 рік

БО ВБФ «ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ», «ЛІСОВА ЗАСТАВА», «МОРСЬКА ЗАСТАВА»

З огляду на ескалацію збройного конфлікту на
Донбасі, постійне збільшення кількості дітей,
які постраждали від війни та потребують
професійної психо-соціальної допомоги, просимо
Вас підтримати реабілітаційні табори та
об’єднати зусилля в інтересах дітей України.
Київська та Миколаївська області, 2018 рік

