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ВСТУП

ДЛЯ КОГО РОЗРОБЛЕНО 
ЦІ НАСТАНОВИ? 

ЧОМУ БУЛО РОЗРОБЛЕНО 
ЦІ НАСТАНОВИ?

Ці настанови розроблено для надавачів послуг 

на різних рівнях діяльності із забезпечення 

психічного здоров’я і психосоціальної 

підтримки (ПЗПСП) в умовах відсутності чи 

обмеженості безпосереднього фізичного 

контакту з їх бенефіціарами.

В умовах поточної пандемії COVID-19 і запровадження рекомендованих 

обмежувальних заходів, як-от соціальної дистанції та обмеження прямого 

контакту з бенефіціарами, проведення особистих співбесід було зведено 

до мінімуму. Відтак, ці настанови розроблено, щоб допомогти залученому 

до ПЗПСП персоналу якомога ефективніше застосовувати дистанційні 

методики роботи для надання послуг із ПЗПСП бенефіціарам. 

ЯКИМИ Є 
АЛЬТЕРНАТИВНІ 

МЕТОДИКИ?

ЯКИМИ Є ОСНОВНІ 
ЦІЛІ ЦИХ НАСТАНОВ?

Мета цих настанов – покращити спроможність залученого до ПЗПСП персоналу надавати 

послуги з допомогою дистанційних методик роботи завдяки забезпеченню:

• Розуміння доступності та практичного застосування дистанційних методик. 

• Визначення процесу планування прийому та налаштування необхідних сервісів.

• Визначення основних навичок і кроків, потрібних для 

успішного надання дистанційних послуг. 

• Обізнаності щодо аспектів цих методик, пов’язаних із 

етикою, конфіденційністю та приватністю.

• Визначення основних викликів дистанційної роботи та 

набуття необхідних навичок для їх подолання.

Бажані альтернативні 

методики включають:

• Онлайн-платформи 

(напр., відео- та/

або аудіозв’язок 

через Skype, 

Zoom, WhatsApp, 

Viber чи інші 

онлайн-платформи).

• Телефон (напр., аудіо).

Поточна пандемія COVID-19 справила величезний негативний вплив на 

психологічний і соціальний добробут осіб, що посилився ще більше через 

обмеження пересування та фізичне дистанціювання. 

До того ж, ці зміни зумовили певний зсув у використо-
вуваних раніше методиках надання послуг з ПЗПСП, 
відображуючи такі заходи безпеки, як фізичне дистан-
ціювання та обмеження пересування. Позаяк ПЗПСП 
вважають ключовим пріоритетом у сприянні психічному 
здоров’ю та соціальному добробуту осіб у кризових 
ситуаціях, ці настанови розроблено, щоб допомогти 
залученому до ПЗПСП персоналу ефективно надавати 
послуги бенефіціарам із застосовуванням дистанційних 
методик роботи.

Дистанційні методики роботи можуть бути 
реалізовані в одній з таких форм:

1. Аудіальна практика, наприклад , телефонні 
розмови чи онлайн-аудіодзвінки.

2. Аудіовізуальна практика, наприклад, відеодзвінки.

3. Практика, позбавлена аудіовізуальної складової, 
наприклад, текстові повідомлення, чат-сервіси 
WhatsApp, Viber чи електронне листування.

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПЗПСП
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ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПЗПСП

Хоча не всім це може бути відомо, дистанційне надання послуг ПЗПСП має 

низку переваг як для бенефіціара, так і для надавача послуг.

1. Подолання фізичних обмежень, 
яких можуть зазнавати бенефіціари 
чи надавачі послуг, зокрема: 

a. Запобіжні заходи, запроваджені під час пандемії 
COVID-19 (тобто фізичне дистанціювання чи 
обмеження пересування).

b. Недоступність послуг через віддалене геогра-
фічне розташування.

c. Бар’єри в доступі до звичних послуг, яких зазнають 
люди з інвалідністю.

d. Обставини, які не дають змоги бенефіціару чи 
персоналу відвідувати сесії ПЗПСП.

e. Недоступні зони внаслідок факторів безпеки чи 
обмеження доступу, такі як тимчасові поселення 
для внутрішньо переміщених осіб.

ПОРАДА

Можна пояснити переваги дистанційних 
послуг ПЗПСП бенефіціарам під час 
представлення послуг із використанням 
дистанційних методик роботи.

2. Економія часу і коштів як для персоналу, так і для 
бенефіціарів.

3. Психологічні переваги для бенефіціара:

a. Простота звернення по професійну допомогу, 
завдяки якій бенефіціар почувається безпечно, 
адже допомога доступна легко й одразу. 

b. Одержання підтримки у знайомому і комфорт-
ному для бенефіціара середовищі, завдяки чому 
він/вона може почуватися більш розслаблено. 

c. Зростання відчуття незалежності та самооргані-
зації бенефіціарів (через ресурси самодопомоги 
та заохочення до спільної роботи (через спільне 
використання екрана) з МОМ.

ПОРАДА

Мотивація, креативність і гнучкість персоналу 
МОМ є ключем для ефективної інтеграції 
дистанційних методик роботи у практику.

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПЗПСП
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ПІДГОТОВКА ДО ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПЗПСП

ФІЗИЧНЕ ОБЛАШТУВАННЯ

Місце

Обираючи місце проведення дистанційних послуг з 
ПЗПСП, дотримуйтеся таких загальних рекомендацій:

1. Організуйте конкретне місце/кімнату для прове-
дення розмов.

2. Підготуйте усі матеріали, які, на вашу думку, можуть 
знадобитися під час сесії для ведення нотаток (дані бене-
фіціара/ контрольні переліки/ планшет / ручки тощо).

3. Шумоізолюйте ваше місце настільки, 
наскільки це можливо.

a. Тримайтеся подалі від вікон, щоб уникнути шуму 
знадвору або шуму від дорожнього руху.

b. Переведіть інші електронні пристрої в 
беззвучний режим.

4. Забезпечте приватність місця перебування. 

a. Уникайте ймовірності бути підслуханими сторон-
німи особами, присутніми в приміщенні.

b. Мінімізуйте втручання шляхом:

• Інформування членів сім’ї чи друзів про ваш 
графік роботи.

• Прилаштування на двері знаку «не турбувати» 
або «робочий час».

• Якщо в приміщенні присутні діти, за можли-
вості займіть їх чимось на час роботи. 

Наприклад, попросіть інших членів сім’ї 
(якщо є змога) побути з дітьми чи зайняти 
їх якоюсь цікавою для них справою.

c. Якщо приміщення розташоване на першому/
найнижчому поверсі, подумайте про те, щоб 
проводити сесії подалі від вікон та дверей, 
щоб уникнути порушення конфіденційності 
бенефіціара.

 ЗГЛАДЖУВАННЯ ГОСТРИХ КУТІВ

У разі виникнення будь-якої з указаних проблем 
перепросіть у бенефіціара за втручання, 
відпрохайтеся на хвилину, щоб привести все 
до ладу і компенсуйте втрачений час сесії.

Приклад: Перепрошую за втручання, 
чи не могли би ви дати мені хвилину, 
щоб розібратися з цим… Дякую, що 
почекали/ дякую за розуміння.

ПОРАДА

Моделювання позитивної налаштованості 
до бенефіціара дасть йому/їй зрозуміти, 
що ви сприймаєте сесію серйозно, а 
також заохотить чинити так само, якщо 
подібна ситуація виникне з його/ї ї боку.
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ПОРАДА

Спробуйте вивести на екран зображення 
з веб-камери (наприклад, у Skype), щоб 
перевірити, що буде видно бенефіціару.

5. Для відеодзвінків дотримуйтеся 
таких рекомендацій: 

a. Освітлення: 

• Переконайтеся, що робоче місце добре  
освітлене. 

• Зменшіть підсвічування (природне чи штучне 
джерело світла за спиною особи, що створює 
тінь і може заважати бенефіціару бачити).

b. Тло:

• Враховуйте, як фізичне тло виглядатиме на 
екрані відеодзвінка. 

• Уникайте появи будь-яких особистих речей/ 
фотографій/ відволікальних предметів у кадрі.

• Однотонне тло (напр., цупкі штори) є опти-
мальним для отримання високоякісного 
зображення та шумозахисту.

• Такі застосунки, як Zoom, мають опцію вибору 
віртуального тла, яке забезпечує одноманіт-
ність, навіть якщо ви перебуваєте поза власним 
помешканням.

Час проведення

1. Дотримуйтеся звичного графіку роботи (тобто 
9:00–18:00).

2. Обирайте час доби, коли ви зазвичай спостерігаєте 
мінімальну ймовірність відволікань як зі свого боку, 
так і з боку бенефіціара.

3. Обирайте час доби, коли є стабільний інтер-
нет-зв’язок (швидкість інтернет-зв’язку може 
варіювати впродовж доби).

Дрес-код (для відеодзвінків) 

1. Дотримуйтеся професійного дрес-коду, так само, як 
і на звичайних особистих консультаціях.

2. Уникайте смугастого одягу чи одягу з візерун-
ками (це може знизити якість зображення у 
відеоконференціях).

3. Підбирайте кольори одягу, які контрастуватимуть 
із кольором тла.

наприклад, однотонні темні кольори 
на світлому тлі та навпаки.

ПРИМІТКА

Опції віртуального тла доступні на iPhone 8, 
iPad 5, iPadpro та пізніших моделях.

Вони також доступні і в комп’ютерній версії.

НАЛАШТУВАННЯ ПЛАТФОРМИ

Технології

1. Можна використовувати такі електронні засоби: 
телефон/ планшет/ комп’ютер.

2. Переконайтеся, що користуєтеся сучасним облад-
нанням та програмним забезпеченням, і уникайте 
системних збоїв під час використання. 

3. Зверніться до колеги в МОМ із досвідом в ІТ для 
допомоги з налаштуванням електроніки під час 
першого використання.

4. Перевірте, чи електронний пристрій достатньо заря-
джений, а поблизу є доступне джерело живлення.

ПОРАДА

Якщо маєте павербанк, перевірте, щоб він був 
повністю зарядженим впродовж сесії, щоб 
можна було скористатися ним у разі зникнення 
електропостачання чи розрядження батареї 
пристрою, на якому працює застосунок.

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПЗПСП
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5. Налаштуйте також резервний електронний 
пристрій, яким можна скористатися у разі 
виникнення проблем із основним.

напр.: скористатися телефоном, якщо 
відео- чи аудіодзвінок було перервано.

6. Щоб уникнути торсання під час відеоконференції, 
встановіть електронні пристрої на надійній поверхні 
замість того, щоб тримати їх у руках. 

7. При використанні аудіо:

a. Використання навушників допомагає мінімізувати 
рівень фонового шуму і покращує якість звуку як 
для бенефіціара, так і для надавача послуг. 

b. Не рекомендовано перемикати бенефіціара на 
гучний зв’язок (динамік) для збереження конфі-
денційності та уникнення спотворень, які можуть 
впливати на сприйняття персоналом інтонацій 
голосу бенефіціара.

8. При використанні камери: 

a. Обов’язково протріть лінзу чистою тканиною для 
кращої якості зображення.

b. Розташуйте камеру на рівні очей.

9. При використанні екрана:

a. У разі використання опції спільного екрану 
старайтеся мінімізувати кількість предметів, 
видимих на тлі на екрані комп’ютера/ мобільного 
телефона, щоб не відволікатися і забезпечити 
власну приватність.

b. Вимкніть або заблокуйте сповіщення на час сесії, 
щоб мінімізувати відволікальні фактори.

10. При використанні мережевого контенту:

a. До початку сесії підготуйте весь контент, яким ви 
плануєте ділитися онлайн.

b. Зберіть усі необхідні матеріали в легкодоступну 
папку на робочому столі комп’ютера.

Інтернет-зв’язок

1. Переконайтеся, що швидкість інтернету з вашого 
місця перебування є достатньою для проведення 
відеоконференції.

2. Рекомендована пропускна здатність інтернет-тра-
фіку для забезпечення високої аудіовізуальної якості 
відеоконференції – 512 кбіт/сек.

3. Рекомендована мінімальна пропускна здатність 
виключно для аудіодзвінків через інтернет – 
384 кбіт/сек.

4. Бездротовий (мобільний) зв’язок 3G зазвичай не 
здатен підтримувати належну якість відеоконфе-
ренції. Попри те, що бездротовий зв’язок 4G може 
забезпечити належну якість відеоконференції, він 
потребує додаткових витрат. 

5. Для забезпечення якісного сигналу старайтеся 
перебувати якомога ближче до бездротового 
маршрутизатора.

6. Закрийте всі непотрібні застосунки, які можуть 
споживати інтернет-трафік у фоновому режимі. 
Вони можуть істотно сповільнити зв’язок.

7. Для перевірки швидкості інтернет-зв’язку можна 
скористатися низкою загальнодоступних веб-ре-
сурсів або звернутися до свого інтернет-провайдера.

ПОРАДА

Перш ніж формально розпочати сесію, здійсніть 
пробні аудіо-/ відеодзвінки членам сім’ї або 
колегам у різний час доби, щоб перевірити 
якість зв’язку та ближче ознайомитися з 
функціями використовуваного застосунку.

ПОРАДА

За низької якості інтернету радимо користувачам 
обмежити кількість швидких жестів для уникнення 
затримки або фрагментації якості зображення 
під час відеоконференції. Що вища якість, то 
легше розпізнати складні вирази обличчя.
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КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДИК РОБОТИ 

Попри те, що підтримувати ефективні навички комуні-
кації з бенефіціаром через інтернет-платформи може 
бути складніше, ніж під час звичної особистої бесіди, 
зазначені нижче кроки допоможуть вам надавати 
послуги з максимальною можливою ефективністю.

Використовуючи лише аудіоконфігурацію, 
візьміть до уваги:

1. Манера, темп та інтонація мовлення. 

a. Зберігайте спокійний і чіткий голос.

b. Посмішка під час розмови робить голос набагато 
м’якшим і приязнішим. 

c. Уповільніть темп мовлення (в безпосередньому 
спілкуванні зрозуміти сказане значно допомагають 
рухи губ і невербальні підказки. Уповільнення 
темпу мовлення компенсує їх відсутність). 

d. Будьте пильні в інтонаціях; те, як промовля-
ються слова, багато говорить про сенси, які в 
них вкладено.

e. Регулярно перепитуйте співрозмовника, чи вас 
добре зрозуміли, чи потрібно повторити речення.

ЦІКАВА ПОРАДА

Запишіть якесь речення на власний 
розсуд, першого разу промовляючи 
його з посмішкою, а вдруге – без, і 
подивіться, чи помітна різниця на слух.

ПОРАДА

Інтонація – це підвищення та зниження 
тембру голосу під час розмови.

Наприклад: Тембр голосу підвищують 
наприкінці питального речення.

2. Говоріть і слухайте по черзі.

a. Переконайтеся, що співрозмовник по телефону 
закінчив говорити, перш ніж ставити запитання 
чи висловити іншу тезу.

b. Доречний момент, щоб щось сказати,  
– це природна пауза в розмові.

 ЗГЛАДЖУВАННЯ ГОСТРИХ КУТІВ

Якщо ви постійно перебиваєте 
одне одного під час сесії:

Зробіть паузу.

Запропонуйте бенефіціару домовитися про 
певний «умовний знак» чи «слово», яке ви 
обидва використовуватимете в кінці репліки, 
щоб дати змогу щось сказати співрозмовнику. 
Можна запропонувати щось на кшталт: 

«у мене все»  «прошу»

«я закінчив/ла»  «тепер ви»

3. Під час сесії користуйтеся 
навичками активного слухання:

a. Старайтеся не перебивати бенефіціара, коли він/
вона говорить.

b. Зведіть до мінімуму відволікальні фактори; під час 
користування телефоном чи комп’ютером може 
виникнути спокуса перевірити інші застосунки, 
проте це може бути розцінено як брак інтересу 
з боку надавача послуг.

c. Користуйтеся схвальними вигуками, як-от «угу» 
чи «гмм», які демонструють бенефіціарам, що ви 
приділяєте їм усю увагу під час сесії, особливо 
по телефону.

4. Користуйтеся навичками 
рефлексивного слухання:

a. Рефлексивне слухання – це процес намагання 
зрозуміти, що хоче сказати мовець, перефразо-
вуючи основну ідею чи почуття, щоб донести 
до мовця, що сказане ним було сприйнято і 
правильно зрозуміло надавачем послуг. 
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b.  Повторити – перефразувати – підсумувати

c. Наприклад: 

Бенефіціар: «Мене бісить ця ситуація з 
локдауном, коли вже все це скінчиться?»

Надавач послуг: Рефлексія змісту – «Схоже, 
ви маєте на увазі, що ваше хвилювання 
викликане в тому числі невизначеністю щодо 
того, коли завершиться локдаун». 
Рефлексія почуттів – «Здається, ви 
стривожені/знервовані через локдаун».

Рефлексія змісту і почуттів – «Схоже, цей 
локдаун вас нервує через невизначеність 
щодо того, коли закінчаться ці обмеження».

ПЕРЕВАГИ 
РЕФЛЕКСИВНОГО СЛУХАННЯ

• Допомагає бенефіціару відчути, 
що його/ї ї чують і розуміють.

• Створює комфортніше середовище для 
вираження емоцій та вивільнення стресу.

• Також може допомогти мовцю 
самостійно знайти рішення.

Користуючись навичками 
рефлексивного слухання, уникайте:

• Направлення мовця на певні думки чи почуття.

• Аналізу відповідей.

Напр.: це говорить ваш гнів 

• Перебільшення ймовірних почуттів мовця.

Напр.: «сумно», а не «безнадійно» чи «гнітюче»

• Суджень чи критики мовця.

Напр.: «так почуватися недоречно»

«не слід було цього робити»

«ви самі винні»

5. Враховуйте акценти і слововживання 
(мови/діалекту):

a. У зв’язку з багатством і розмаїттям культури  
України в мові присутні різні акценти і  
варіанти слів.

b.  Це потрібно оцінити і взяти до уваги, починаючи 
з першої планувальної сесії.

c. Персонал повинен чітко донести до бенефі-
ціара, що це цілком нормально, коли та чи інша 
сторона просить повторити незрозумілий термін 
чи нерозбірливо сказане слово.

 ЗГЛАДЖУВАННЯ ГОСТРИХ КУТІВ

• Якщо одній зі сторін важко стежити за ходом 
сесії через сильний акцент із кожного боку, 
проте цього достатньо для підтримання 
розмови, можна запропонувати таке:

 – Використовуйте повільніший темп 
мовлення, ніж зазвичай.

 – Просіть бенефіціара уточнити:

«Чи не могли би ви повторити, будь ласка?»

«Можна спитати, що означає слово ..?»

«Хочу переконатися, що я правильно вас 
зрозумів/ла: що ви мали на увазі, коли сказали ..?»

«Перепрошую, але я не до кінця розумію, 
що ви щойно сказали; чи не могли 
би ви повторити це ще раз?»

Примітка: Повідомте бенефіціарам, що 
вони теж можуть просити по те саме, 
якщо їм важко розібрати ваш акцент.

• Якщо ж бар’єр між різними акцентами 
чи діалектами неможливо подолати, 
можна запропонувати направити цього 
бенефіціара до іншого фахівця, який 
може допомогти з цим питанням.

6. Якщо трапляються періоди мовчання: 

a. Так само, як і на особистих зустрічах, під час 
телефонної розмови можуть виникати раптові 
періоди мовчання.

b. Можливими причинами можуть бути плач, 
сльози, відчуття вразливості, тривоги, суму, відтор-
гнення, порушення приватності або нерозуміння 
питання чи репліки.

• Занотуйте, коли западає мовчання.

• Згадайте останні слова, сказані вами чи 
бенефіціаром.

• Скористайтеся навичками рефлексив-
ного слухання.

• Зберігайте мовчання до 30 секунд.
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• Залежно від конкретної ситуації, ви можете 
перервати мовчання в один із таких способів:

 – Якщо ви підозрюєте, що було порушено 
приватність, поставте запитання закритого 
типу на кшталт: 

«Бажаєте продовжити цю 
сесію іншим разом?» 

«Чи зручно вам зараз 
продовжувати розмову?»

«Чи доречно зараз говорити?»

 – Якщо ви помітили, що було увімкнено 
гучний зв’язок (голос бенефіціара може 
здаватися більш далеким, ніж зазвичай), 
також поставте кілька запитань закритого 
типу на кшталт зазначених вище.

 – Якщо мовчання виникло через те, що бене-
фіціар приголомшений чи перебуває під 
впливом сильних емоцій: див. згладжування 
гострих кутів в питаннях комунікації.

 – Якщо, на вашу думку, мовчання викли-
кане тим, що бенефіціару важко зрозуміти 
сказане, повторіть своє запитання/твер-
дження у простішій і доступнішій формі.

7. Не користуйтеся науковим жаргоном чи склад-
ними термінами.

a. Нерідко персонал вживає терміни, які можуть бути 
неточними чи ненароком налякати бенефіціара.

ПОРАДА

Терміни на кшталт «ПТСР» слід вживати, 
лише якщо особі поставлено відповідний 
діагноз фаховим психіатром. 

Підсумки:

Намагайтеся компенсувати брак невербальної кому-
нікації (зорового контакту, жестів та міміки) шляхом:

1. Зосередження на тоні та інтонаціях голосу –  
як вашого, так і бенефіціара.

2. Розвитку навичок слухання, помічаючи у бенефіціара:

a. Раптову зміну тону голосу. 

b. Вибір певних слів.

c. Періоди нез’ясованого мовчання.

3. Використання навичок рефлексивного слухання.

4. Під час роботи з групою називайте своє ім’я 
щоразу, коли говорите, щоб інші учасники знали, 
хто зараз говорить.

Конфігурація з відео (аудіовізуальна)

У разі використання конфігурації з відео слід користу-
ватися усіма вказаними вище навичками для аудіо, а 
також додатково застосовувати такі навички:

1. Розташування і поза:

a. Переконайтеся, що вебкамера працює, перш 
ніж розпочати відеовиклик (див. «Налаштування 
платформи» на с. 6).

b. Сядьте в розпруженій позі, можете скори-
статися м’якою підкладкою чи подушкою для 
підтримки попереку

c. За можливості не схрещуйте руки під час сидіння. 
Це може створити у бенефіціара враження, що 
ви не зацікавлені у проведенні сесії.

d. Розташуйтеся на відстані (приблизно у півметра) 
від камери, щоб можна було за потреби нахили-
тися ближче до камери, демонструючи, що ви 
цілком залучені під час сесії.

ПОРАДА

Зберігайте правильну поставу під час сидіння, 
щоб уникнути болю в спині та м’язових спазмів.

Рухайтеся час від часу, між сесіями.

2. Зоровий контакт:

a. Надавачі послуг схильні дивитися або на бене-
фіціара, або на власне зображення на екрані; 
старайтеся за можливості дивитися в об’єктив 
камери, щоб підтримувати відчуття взаємодії з 
бенефіціаром. Нанесіть позначку (невелику 
наліпку/ клейку стрічку) біля об’єктиву 
камери, щоб фокусувати на ній погляд під 
час сесії – це допоможе розвинути звичку.
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b. Не обов’язково підтримувати зоровий контакт 
впродовж 100% часу, але він має бути достатнім, 
щоб донести до бенефіціара, що ви активно взає-
модієте з ним.

3. Мова тіла:

a. Упродовж сесії використовуйте мову тіла, таку як 
кивання головою, жести руками та міміку.

b. Уникайте надмірної жестикуляції, адже вона може 
відволікати бенефіціара. До того ж, за низької 
якості інтернет-зв’язку синхронізація між жестами 
і мовленням може бути втрачена.

c. Використання жестів дає змогу людям із вадами 
слуху зрозуміти більшу частину інформації, яку 
ви надаєте. 

4. Побудова довіри та емоційного зв’язку:

a. Так само, як і при особистих співбесідах, для 
побудови довіри може знадобитися певний час.

b.  Допомогти у цьому може таке:.

• Професійне ставлення до запитів, роздумів та 
очікувань бенефіціара.

• Прозорість щодо вашої ролі як надавача послуг 
із чіткими домовленостями від самого початку. 

• Емпатія, займання неосудної позиції, навички 
активного та рефлексивного слухання.

• Дотримання чітких професійних рамок також 
допомагає розвинути взаємне відчуття захи-
щеності та поваги.

5. Утримання уваги бенефіціара впродовж сесії:

a. Підтримуйте навички ефективної комунікації, як 
зазначено вище.

b. Час від часу перевіряйте, як проходить сесія / чи 
є якісь зміни / чи чітко чути голос.

c. Наголошуйте бенефіціару на тому, що ви обидва 
є «експертами» (використовуйте місцевий термін, 
який бенефіціар може визначити разом із вами на 
позначення того, що ви обидва керуєте процесом).

«Я експерт, здатний допомогти вам 
ефективно керувати своїм стресом».

«Ви експерт у вашому власному житті 
та досвіді, зокрема у тому, як певні 
проблеми впливають на ваше життя».

6. Завершення сесії:

a. Тривалість сесії має бути чітко оголошено під час 
укладання договору з бенефіціаром.

b. На початку кожної розмови вказуйте бенефіціару 
кількість часу, відведеного на сесію.

c. За 10 хвилин до завершення розмови попе-
редьте бенефіціара про те, що сесія добігає кінця. 
Це допоможе:

• Уникнути раптового завершення розмови.

• Дати вам час завершити спілкування з бенефі-
ціаром на позитивній ноті.

• Переглянути й підсумувати основні пункти, 
виявлені під час сесії.

• Нагадати про необхідну домашню роботу 
чи завдання.

• Пом’якшити ефекти від сильних емоцій, які 
могли виникнути під час сесії.

7. Завершуйте сесію таким чином:

a. Поцікавтеся, як пройшла сесія і чи не виникло 
якихось труднощів.

Приклад: «Як вам сьогоднішня сесія? 
Чи виникли у вас якісь труднощі?»

b. Дізнайтеся, чи має бенефіціар будь-які запитання.

Приклад: «Я ставив/ла вам багато запитань, 
то, може, у вас є якісь запитання до мене?»

c. Завершіть на позитивній ноті та похваліть за 
зусилля і співпрацю.

Приклад: «Ви сьогодні молодець».

«Дякую вам за вашу старанність».

«Ваше вміння виражати емоції 
стає дедалі кращим».

«Ви покращуєте навички ефективного  
вирішення проблем»

d. Нагадайте, як можна з вами дистанційно зв’яза-
тися між сесіями.

  КЛЮЧОВІ КОНЦЕПЦІЇ  
ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:

• Емпатія   • Надання можливостей 

• Повага   • Практичність 

• Неосудне ставлення  • Професійність
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8. Стикаючись із особливою ситуацією:

a. Якщо під кінець сесії бенефіціар розкривається 
щодо теми, яка потребує більше часу, ніж лиши-
лося, скажіть щось на кшталт:

«Я розумію, що вам важливо обговорити 
це питання, але, на жаль, сьогоднішня 
сесія добігає кінця. Я це занотую, і ми 
зможемо обговорити це за той час, який 
у нас лишився, або звернутися до цього 
питання в першу чергу на наступній сесії».

b. Ефективна взаємодія зі знервованим бене-
фіціаром, що демонструє сильні емоції 
(страх/ гнів/ вразливість/ плач):

• Важливо вам самим зберігати спокій.

 – Дайте їм час виплеснути свої емоції. 
Наприклад, можна сказати: 

«У вас є стільки часу, скільки потрібно».

• Більше слухайте, ніж говоріть.

• Висловлюйте будь-які занепокоєння та схва-
люйте їхні емоції.

«Гадаю, вам було дуже тяжко/ 
гірко/ страшно (тощо)».

«Тяжко впоратися з усім цим відчаєм».

«Вам довелося багато пережити».

«Уявляю, як сумно/страшно вам було».

«Описані вами реакції цілком нормальні».

• Відрефлексуйте те, що вам сказав бенефіціар 
(перефразуйте це своїми словами).

Бенефіціар: «Таке враження, ніби 
все навколо проти мене». 

Консультант: «Схоже, не все 
йде так, як вам би хотілося». 

• Запропонуйте бенефіціару вибір.

«Ви хотіли би поговорити про те, 
як ви почуваєтеся, чи мені дати вам 
час і передзвонити за 5 хвилин?»

(примітка: якщо у бенефіціара виникають 
суїцидальні думки, рекомендовано не 
залишати бенефіціара без нагляду, 

поки не зв’яжетеся з контактною 
особою для екстрених ситуацій)

• Заохочуйте бенефіціара висловити поточні 
емоції та думки:

«Розумію, те, що ви розповіли, чи 
те, що я сказав/ла, збурило у вас 
сильні емоції. Можливо, ви хотіли би 
поділитися своїми думками про це?»

• Похваліть бенефіціара за відкритість.

«Дякую, що поділилися цим зі мною».

«Можливо, вам тяжко говорити про 
це зі мною, але я думаю, це дуже сильно 
допоможе вашому відновленнюій».

«Ваше вміння керувати 
стресом покращується».

• Якщо бенефіціар не бажає продовжувати, не 
тисніть на нього і скажіть, що можна буде пого-
ворити про це іншим разом.

«Це нормально, якщо ви не бажаєте 
про це говорити. Можемо відкласти 
це до наступного разу».

А поки що можна обговорити ...  
(Інші питання, що становлять інтерес)

• Зробіть усе можливе, щоб не закінчувати 
сесію, поки бенефіціар перебуває у полоні 
сильних емоцій.

• Завершуйте виклик на позитивній ноті (ключові 
сильні сторони, позитивна оцінка бенефіціара, 
похвала за зусилля і співпрацю).

ПОРАДА

Якщо ви відчуваєте, що бенефіціар усе 
ще потребує спеціалізованої підтримки, 
рекомендовано вдатися до наступного:

• Коротко підсумуйте, що сталося: 
«Здається, є певні моменти, які змушують вас 
нервувати і для вирішення яких вам потрібна 
професійна допомога. Тож буде краще, якщо ви 
дозволите мені з’єднати вас зі спеціалістом».

• Після розрядження ситуації направте 
бенефіціара до спеціалізованої служби.
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Що слід і чого не слід робити для ефективної комунікації:

1. Говорити спокійним приязним тоном.

2. Використовувати короткі й зрозумілі речення.

3. Більше слухати, ніж говорити.

4. Підтримувати баланс між запитаннями відкритого 
та закритого типу (бажано ставити більше запи-
тань відкритого типу). 

5. Більше питати про те, як бенефіціар почувається в 
зв’язку з інцидентом, ніж про деталі самого інциденту.

6. Зосередитися на сильних сторонах бенефіціара 
(вміння, що допомагають упоратися, позитивні 
якості, таланти тощо).

7. Бути терплячими та толерантними до бенефіціара.

8. Послуговуватися стверджувальними вигуками, 
як-от «угу» «гмм» тощо під час сесії.

9. Хвалити бенефіціара за докладені зусилля.

10. Користуватися невербальною комунікацією, 
такою як кивання головою та жести руками. 

11. Завершувати розмову на позитивній ноті.

1. Підштовхувати бенефіціарів до розмови, якщо 
вони не бажають говорити.

2. Давати прямі поради.

3. Давати облудні надії чи обіцянки.

4. Користуватися медичними чи технічними  
термінами.

5. Переводити розмову на себе, розповідаючи про 
власний досвід або точку зору.

6. Перебивати та перекрикувати бенефіціара під 
час розмови.

7. Висловлювати осудливі твердження.

8. Несподівано завершувати розмову, коли бенефі-
ціар засмучений.

9. Пити, їсти чи робити будь-які інші сторонні дії 
під час сесії.

10. Казати «я знаю, через що вам дово-
диться проходити».

КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

1. Ознайомтеся з культурною специфікою населення, 
якому ви надаєте послуги.

2. Для глибшого ознайомлення запитайте свого керів-
ника/ друзів/ колег/ знайомих, які, як вам відомо, 
можуть володіти інформацією щодо культури насе-
лення, якому ви надаєте послуги.

3. Персонал має оцінити рівень комфорту бенефіціара 
при використанні певних технологій надання послуг, 
зокрема з точки зору культурної прийнятності. 

Приклад: «Чи комфортно вам відвідувати 
сесії дистанційно (по телефону чи через 
будь-яку онлайн-платформу)?»

«Чи користувалися ви цими засобами раніше? Чи 
був цей досвід успішним? Чи були якісь недоліки?»

«Чи є засіб, якому ви надаєте 
перевагу порівняно з іншими?»

«Чи є у вас якісь турботи щодо 
запропонованого засобу спілкування?»

4. Глибше знання про певні вірування чи культурні 
традиції може допомогти у наданні ефективної 
психосоціальної підтримки.

Приклад: У деяких культурах дівчаткам і жінкам 
може бути негоже користуватися відеозв’язком.

Вирішити цю проблему можна, розвіявши 
хибне уявлення про те, що єдиним 
інструментом дистанційних методик 
роботи через аудіодзвінки є телефон.

5. Заохочення осіб до участі в традиціях чи ритуалах, 
до яких вони звикли, може надавати їм наснаги.

Це зберігає їх зв’язок із власною 
ідентичністю, спільнотою, дає їм відчуття 
полегшення та стабільності.

6. У зв’язку з певними культурними/ суспільними обме-
женнями, можливо, краще буде підбирати персонал 
однієї статі з бенефіціаром для зручності.

Коли жінка отримує дистанційну підтримку 
по телефону від чоловіка, це може викликати 
негативні емоції у чоловіків з ї ї родини, позаяк 
послуги фактично надаються у неї вдома.

7. Попри те, що комунікація має бути вибудована макси-
мально професійно, незалежно від віку бенефіціара, 
важливо враховувати особливості мови та стиль 
мовлення у спілкуванні з особами різних вікових груп.

Наприклад, може бути корисним ознайомитися 
з деякими словами чи фразами підліткового 
сленгу, що допоможе краще зрозуміти 
особливості їхнього самовираження.

С
лід

 

Н
е

 слід
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Персонал, залучений до ПЗПСП, відповідає за підтримання найвищих професійних 

стандартів та дотримання етичних норм поведінки під час надання підтримки з 

використанням дистанційних методик згідно з вимогами персонального догляду.

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА

Існує кілька типів інформованої згоди:

1. Письмова: потрібно попросити бенефіціара чітко 
вказати, що він/вона надає згоду на дистанційне 
отримання психосоціальної підтримки, надіславши 
відповідне текстове повідомлення, повідомлення в 
чаті або електронний лист.

2. Записане голосове повідомлення: Для бенефіці-
арів, які не вміють читати чи писати, а також для осіб 
з інвалідністю.

3. Усна інформована згода: слід розглядати як 
крайній варіант на випадок, якщо інші два варіанти 
наразі недоступні. Її можна отримати по телефону 
на певний час, поки не з’явиться можливість скори-
статися одним із інших способів.

ПРИМІТКА

Не слід вважати, що бенефіціари охоче дадуть 
згоду на отримання послуг з використанням 
дистанційних методик роботи.

Вказівки 

1. Персонал має чітко попросити бенефіціара про згоду:

Приклад: «Враховуючи обмежені нині 
можливості проведення очних співбесід, 
ми надаємо наші послуги через засоби 
голосового чи аудіовізуального зв’язку. 
Чи погоджуєтеся ви на це?»

2. Повідомте про право виходу з процесу в 
будь-який момент.

Приклад: «У вас є право припинити сесії у 
будь-який момент. Я можу запитати вас 
про причини цього рішення, але не стану 
примушувати вас продовжувати».

3. Повідомте по наявність контактного номера для 
екстрених ситуацій, за яким ви звертатиметеся у разі 
втрати зв’язку з бенефіціаром із будь-яких причин.

Приклад: «Із технічних причин чи внаслідок 
надзвичайних обставин може зникнути зв’язок. 
У такому разі мені необхідно буде зв’язатися 
зі вказаною вами контактною особою для 
екстрених ситуацій, щоб продовжити 
чи перенести сесію за можливості».

4. Згода має також передбачати заборону будь-якій зі 
сторін здійснювати запис ходу сесії.
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Пропозиція: Деякі застосунки мають функцію 
запису. Відповідно до робочих інструкцій 
Організації, здійснення запису сесії не 
дозволено жодній зі сторін за жодних умов.

Слід мати на увазі, що активація запису 
буде видима іншій стороні. У такому разі ми 
попросимо негайно припинити запис, а у разі 
відмови розмову буде негайно завершено.

5. Для бенефіціарів, що не досягли 18-річного віку, 
згода має бути отримана від одного з батьків чи 
основного опікуна.

ПОРАДА

При роботі з дітьми та підлітками рекомендовано 
проводити вступний сеанс зв’язку з батьками, 
щоб вони познайомилися з персоналом та 
ознайомилися з дистанційними методиками роботи. 

Це допоможе заручитися їхньою 
довірою та співпрацею.

 ЗГЛАДЖУВАННЯ ГОСТРИХ КУТІВ: 
ВІДМОВА В ОТРИМАННІ 
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

• Запитайте про причини відмови. 

Нижче зазначені деякі можливі причини:

 – Бенефіціару комфортніше отримувати 

консультації особисто.

 – Бенефіціар вважає, що не зможе 

адекватно висловлюватися.

 – Наявність у бенефіціара вад слуху або мовлення.

 – Нездатність довго тримати телефон 

через якусь фізичну ваду.

 – Складно організувати приватний простір для 

розмов (особливо актуально в умовах тимчасових 

поселень для внутрішньо переміщених осіб).

• Усуньте всі непорозуміння.

• Поясніть переваги дистанційної 

роботи в поточній ситуації.

• Однак, якщо бенефіціари все одно 

проти дистанційного отримання 

послуг, поважайте їхнє бажання.

• Це не менш важливо для дівчаток і жінок, 

які через культурні особливості можуть 

надавати перевагу дистанційним послугам по 

телефону, а не у формі відеоконференцій.

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

Пунктуальність

1. Будьте на місці за 10 хвилин до запланованого 
початку сесії, щоб перевірити, чи все працює,  
і уникнути зайвих затримок. 

2. У разі непередбаченої затримки внаслідок виник-
нення нештатної ситуації одразу повідомте про 
це бенефіціару, сконтактувавши у заздалегідь узго-
джений спосіб.

3. Старайтеся, наскільки це можливо, неухильно 
дотримуватися встановленої тривалості сесії. Якщо 
тривалість сесії виходить за встановлені часові 
межі, запитайте бенефіціара, чи той/та не проти 
продовжувати.

Має бути встановлено чіткі межі між особистою 
та професійною присутністю персоналу в мережі.

1. Бенефіціари мають бути попереджені про те, що 
будь-які запити на «додавання до друзів» у соці-
альних мережах будуть проігноровані у зв’язку з 
терапевтичним характером взаємин і з міркувань 
конфіденційності.

Приклад:

Бенефіціар: Чи можна додати вас у Facebook?

Персонал: На жаль, це неможливо з 
огляду на потребу зберігати професійний 
характер відносин. Однак, якщо у вас 
виникнуть будь-які запитання між сесіями:

Ви можете зв’язатися зі мною 
через ... у такий час ...

 Або

«Ви можете занотувати їх, і я із задоволенням 
обговорю їх із вами на наступній сесії».

2. Бенефіціарів також слід попередити про те, що 
«телефонувати чи надсилати повідомлення» в 
неробочий час, поза запланованими сесіями або 
без попередньої домовленості щодо зв’язку між 
сесіями неприпустимо. 

3. Якщо їх не було поінформовано про ці обмеження, 
персонал має ігнорувати будь-які запити такого 
штибу і пояснити причину відмови під час наступ-
ного сеансу спілкування з бенефіціаром.
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КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПРИВАТНІСТЬ

Конфіденційність

1. Перш ніж розпочати сесію, підтвердіть особу бене-
фіціара, з яким ви розмовляєте.

2. Як і в звичному оцінюванні, необхідно зберігати 
конфіденційність розмови і проінформувати про 
це бенефіціара.

3. Повідомте бенефіціару, що певну інформацію може 
бути надано вашому керівництву для забезпечення 
надання якомога кращої допомоги. 

4. Винятки, що дозволяють порушити конфіденцій-
ність: ризик заподіяння шкоди собі або іншим.

Приклад: Будь-що сказане, повідомлене чи 
зроблене під час сесії залишатиметься 
конфіденційним за винятком ситуацій, коли 
існує ризик заподіяння шкоди собі або іншим.

ПОРАДА

Сайти соціальних мереж не можуть 
гарантувати належного рівня конфіденційності 
чи приватності, і неможливо повністю 
видалити матеріал постфактум.

Фізична приватність

a. Див. розділ III.A.1.

Електронна приватність

Забезпечення приватності в мережі інтернет

a. Уникайте під’єднання через незахищений чи 
загальнодоступний Wi-Fi.

b. Уникайте переходу за посиланнями з невідомих 
джерел, незалежно від платформи (це може бути 
хакерський вірус чи шпигунська програма).

c. Уникайте використання платформ із низьким рівнем 
захисту, без наскрізного шифрування або з можли-
вістю втручання третіх сторін (наприклад, месенджер 
Facebook). У разі підозри на порушення IT-фахівці 
МОМ повинні надати відповідну допомогу.

Технології

a. Використовуйте робочий комп’ютер (якщо 
надано). Він має бути захищений паролем.

b. У разі використання спільного комп’ютера реко-
мендовано встановити пароль на папку, в якій 
зберігаються дані про вашу роботу з бенефіціарами.

Наприклад: нижче надано посилання на опис 
способу захисту окремої папки за допомогою 
пароля: https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=74&v=HTCFQazUVro&feature=emb_logo

Як встановити пароль для вашої папки

1. Натисніть правою кнопкою миші на  
 папку та виберіть «Додати до архіву...» 

 

3. Виберіть «Встановити пароль...»

4. Введіть потрібний пароль

5. Видаліть папку 6. Відкрийте щойно створений ZIP-файл

 

7. Введіть пароль для відображення файлів

2. Натисніть вкладку «Додатково»  
у верхній частині діалогового вікна
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ПОЧАТОК РОБОТИ З БЕНЕФІЦІАРОМ 

Подібно до особистих співбесід, де важливо завоювати довіру бенефіціара з першої 

сесії, початкові сесії зазвичай дають змогу передбачити подальший хід процесу. 

ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 
ТА ПЛАНУВАННЯ СЕСІЙ

1. Надайте бенефіціару свої ідентифікаційні дані та 
отримайте ідентифікаційні дані бенефіціара:

a. Представтеся бенефіціару (назвіть своє ім’я та  
посаду)

Мене звати .., я працюю на посаді ... в ...

b. Отримайте ідентифікаційні дані бенефіціара, 
якщо ви контактуєте вперше (ім’я, вік, місце 
перебування).

c. Підтвердіть особу бенефіціара перед початком 
сесії, якщо ви вже контактували.

ПОРАДА

Радимо дізнатися про місцеві аварійно-рятувальні 
служби, доступні в місцевості, де перебувають 
особи, що отримують дистанційні послуги.

ЗГЛАДЖУВАННЯ ГОСТРИХ КУТІВ

Неможливість підтвердити особу бенефіціара 

• Якщо є підозри, що співрозмовник видає себе 
за когось іншого, повідомте, що ви не станете 
продовжувати сесію, і завершіть розмову.

2. Отримайте від бенефіціара інформовану згоду, 
щоб почати надання послуг дистанційно (див. 
розділ IV.1).

3. Вибір основного засобу дистанційної роботи:

a. Лише аудіо (телефон) або аудіовізуально (напр.: 
Skype, Zoom, Facetime). 
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ПОРАДА

Може бути корисним надіслати бенефіціару 
коротке записане аудіо-/відеоповідомлення, 
щоб презентувати надання послуг із 
використанням дистанційних методик.

b. Забезпечте використання принаймні двох 
способів комунікації (наприклад, скористайтеся 
відеодзвінком), щоб підтримувати кілька способів 
комунікації для осіб із вадами слуху чи зору.

c. З огляду на погану якість інтернет-зв’язку в 
більшості районів або звичаї певних громад зако-
номірно, що персонал чи бенефіціари можуть 
надавати перевагу аудіозв’язку над відеодзвінками.

Не зайвим буде запитати: «Послуги можна 
надавати по телефону або через відеозв’язок. 
Який варіант вам підходить більше?»

4. Перевірте, чи головна поточна проблема бенефіціара 
належить до сфери компетенції персоналу, чи бене-
фіціар від початку потребує направлення до іншого 
спеціаліста.

 ПРИМІТКА: ПОЧИНАЮЧИ 
НАСТУПНУ СЕСІЮ

 – Привітайте співрозмовника.

 – Підтвердіть особу бенефіціара.

 – Уточніть, чи зараз зручно/ безпечно говорити.

 – Пригадайте попередню сесію.

 – Обговоріть виконані завдання.

 – Розпочніть сесію.

5. Планування сесій:

a. Домовлятися про час сесій можна або по теле-
фону, або надсилаючи бенефіціару текстові 
повідомлення.

b. Телефонні дзвінки рекомендовані для охоплення 
бенефіціарів, які з тих чи інших причин мають 
труднощі з читанням або письмом.

c. Призначаючи час сесій, запитайте, чи хтось із 
учасників потребує допомоги до чи під час сесії.

d.  Домовтеся з бенефіціаром про зручний день та 
час проведення сесії.

Приклад: Привітайте співрозмовника.

Представтеся (Мене звати…, я працюю… в…) 

Поясніть причину дзвінка (Я дзвоню 
вам, щоб призначити…). 

6. Частота сесій із кожним бенефіціаром має бути 
спланована за тим самим принципом, що й для 
звичного режиму.

Приклад: сесії відбуватимуться щонеділі з 
12:00 до 13:00 упродовж шести тижнів

ПОРАДА

За можливості майте в запасі кілька робочих 
годин на тиждень для гнучкості у перенесенні 
сесій, пропущених із тієї чи іншої причини

7. Поінформуйте бенефіціарів про порядок дій у 
випадку, якщо вони спізнюються на сесію або 
пропускають ї ї без попередження.

Приклад: Маю поінформувати вас про 
те, що якщо ви спізнитесь на сесію, 
компенсувати втрачений час не буде 
змоги через наявність інших записів.

Відсутність на сесіях упродовж двох тижнів 
поспіль призведе до скасування сесій.

ПОРАДА

План дій у разі запізнення/відсутності 
на сесії повинен відповідати робочим 
настановам організації.

8. Комунікація між сесіями:

a.  Дату і час наступної сесії потрібно чітко називати 
наприкінці розмови.

b. У разі виникнення нештатної ситуації в проміжку 
між сесіями запропонуйте бенефіціару звернутися 
до місцевого центру надання екстрених послуг 
або зателефонувати на номер екстреної служби.

Рекомендовано: Якщо у вас виникла 
надзвичайна ситуація між сесіями, 
можете звернутися до найближчого 
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центру надання екстрених послуг або 
зателефонувати на такі номери екстреного 
зв’язку для отримання допомоги…

ПОРАДА

ви можете запропонувати надсилати текстове 
повідомлення чи робити короткий телефонний 
дзвінок за день до сесії для нагадування 
бенефіціару про заплановану сесію.

c. Альтернативний план продовження сесії у разі 
виникнення технічних проблем із основним 
засобом зв’язку. Це також має бути узгоджено 
на етапі планування сесій для економії часу і 
полегшення відновлення комунікації під час 
наступних сесій. 

• Альтернативні засоби комунікації з 
боку персоналу:

Повідомте бенефіціару про альтернативні 
засоби комунікації на випадок технічних збоїв 
узгодженого основного засобу комунікації. 
Вони можуть включати:

 – Інший телефон (мобільний чи стаціонарний).

 – Запасний комп’ютер чи планшет.

• Альтернативні засоби комунікації з боку 
бенефіціара:

 – Якщо основний спосіб комунікаці ї 
– це телефон:

 › Отримайте номери інших особистих 
телефонів бенефіціара.

 › Якщо їх немає, отримайте у бенефіціара 
інформацію про контактну особу для 
екстрених ситуацій: ім’я, пов’язаність із 
бенефіціаром (довірена особа, яка може 
бути членом сім’ї або сусідом), номер 
телефону, місцезнаходження (доступне 
для бенефіціара).

 › Порадьте бенефіціару отримати від цієї 
особи усну згоду на користування ї ї 
телефоном у разі технічних проблем із 
основним засобом комунікації.

 – Якщо основний спосіб комунікації – це відео- 
зв'язок (наприклад, Skype або Zoom):

 › Запропонуйте тимчасово скористатися 
телефоном, поки технічну проблему не 
буде вирішено.

 › Якщо такої змоги немає, зверніться до 
згаданої вище контактної особи для 
екстрених ситуацій.

• Технічний збій під час сесії з боку надавача 
послуг або з боку бенефіціара:

Поінформуйте бенефіціара про пропонований 
план дій у разі технічної відмови таким чином:

 – Повідомте бенефіціару, що це саме ви нама-
гатиметеся поновити зв’язок (щоб уникнути 
ситуації, коли ви обидва викликаєте одне 
одного водночас).

 › На вирішення проблеми буде відведено 
максимум 10 хвилин.

 › Якщо за цей час нічого не вийде, пере-
ходьте на додатковий засіб комунікації 
(за попередньою згодою).

 › Якщо він недоступний, зв’яжіться з 
контактною особою для екстрених 
ситуацій (за попередньою згодою).

 › У разі повного обриву зв’язку, що не 
дає змоги спланувати наступний сеанс, 
запропонуйте перенести поточну сесію 
на конкретний час.

наприклад: «сесію буде перенесено 
на цей самий час наступного дня» 
(ви також можете зателефонувати 
перед сесією для нагадування).

ПОРАДА

Зв’язок із контактною особою для екстрених 
ситуацій також знадобиться, якщо у бенефіціара 
станеться криза чи надзвичайна ситуація.
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Блок-схема 1

Продовжуйте

Персонал намагається відновити виклик

НеуспішноУспішно

Успішно

Продовжуйте сеанс

Неуспішно

Відведіть 10 хвилин, щоб вирішити проблему 

Продовжуйте Використайте альтернативний 
спосіб зв'язку

НеуспішноУспішно

Продовжуйте

 Успішно

Зв'яжіться з контактною особою на 
випадок екстреної ситуації

Неуспішно

Розпочніть дзвіок у 
визначений перенесенний 

час

ТЕХНІЧНИЙ ЗБІЙ СЕСІЇ

Блок-схема 2

Збій телефонного виклику

Отримайте інший особистий номер телефону

Доступно

Продовжіть
сеанс

Продовжіть 
сеанс

Недоступно

Зв’яжіться з контактною 
особою на випадок 
екстреної ситуації

Збій відео виклику

Переключення на телефонний дзвінок

ПОКРОКОВИЙ ПІДХІД У РАЗІ ЗБОЮ ВИКЛИКУ

Доступно

Продовжіть
сеанс

Продовжіть 
сеанс

Недоступно

Зв’яжіться з контактною 
особою на випадок 
екстреної ситуації
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ПІДГОТОВКА БЕНЕФІЦІАРА: ФІЗИЧНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБЛАШТУВАННЯ

Для ефективного розподілу часу під час сесій необхідно 
від самого початку якомога ретельніше підготувати 
технічне обладнання.

Налаштування приватності 

див. розділ IV.3 щодо фізичної приватності

ПРИМІТКА 

Забезпечити фізичну приватність бенефіціара в 
умовах тимчасового поселення може бути досить 
складно, враховуючи також додатковий тягар 
обмежень, спричинених пандемією COVID-19.

Деякі тимчасові поселення обладнано 
центрами ПЗПСП, де бенефіціари можуть 
відвідувати сесії дистанційно (що особливо 
ефективно з точки зору забезпечення 
приватності та технічного обладнання).

Пропоновані рекомендації:

1. Підкажіть бенефіціару обрати час доби, коли присут-
ність інших членів сім’ї в приміщенні є мінімальною.

2. Якщо у бенефіціара є маленькі діти, порадьте, щоб 
на час проведення сесії вони побули під наглядом 
довіреної особи, члена сім’ї чи сусідів.

3. Після стандартних вступних питань на початку сесії 
варто поставити запитання закритого типу, щоб 
визначити, чи бенефіціар наразі готовий до сеансу 
зв’язку і перебуває в умовах приватності (навіть якщо 
сесія відбувається в заздалегідь домовлений час):

Приклад: «Я розумію, що локдаун усе ще триває, 
тож зараз поряд із вами можуть бути інші 
люди. Хочу переконатися, що зараз зручний 
час для розмови і ви можете говорити вільно. 
Чи це справді так?» Якщо особа не готова до 
сеансу в цей момент, можна поставити закрите 
запитання: «Мені краще передзвонити пізніше?» 

4. Якщо ви відчуваєте, що особа не може говорити 
вільно чи відверто (наприклад, коли помічаєте 
зміну тональності, перехід на короткі чи уривчасті 
речення), змініть тему розмови або відповідайте 
незначущими фразами; ви можете перевірити, чи 

з’явилися несприятливі обставини (хтось зайшов у 
кімнату чи зв’язок було переведено у гучний режим), 
поставивши запитання, зазначене вище.

Використання обладнання

Деяким бенефіціарам може знадобитися консультація 
з технічних питань перед записом на сесії, особливо 
якщо вибрана методика передбачає використання 
платформ відеозв’язку, таких як Skype або Zoom.

1. Дізнайтеся у бенефіціарів, якою інформацією вони 
володіють щодо вибраної платформи і чи мають 
попередній досвід користування нею.

2. Отримайте інформацію про доступність інтер-
нет-зв’язку та чи достатньо він стабільний для 
підтримання належної якості відеодзвінків, якщо 
вибрано саме цей засіб зв’язку.

3. За потреби можна також запропонувати бенефі-
ціару попросити про допомогу іншого члена сім’ї, 
сусіда чи знайомого, якщо є така можливість.

4. Здійсніть тестовий виклик, щоб бенефіціар міг озна-
йомитися з інтерфейсом вибраної платформи та 
вирішити будь-які питання зі зв’язком чи технічні 
питання. Під час тестового виклику:

a. Поясніть бенефіціару, чи потрібно створювати 
обліковий запис для користування сервісом, чи 
буде надіслано посилання.

b. Пояснюйте процедуру в чітких простих кроках.

c. За потреби повторіть пояснення і дайте бенефі-
ціару хоча б раз спробувати виконати потрібні 
дії самостійно.

d. У місцевостях, де є центри МОМ, а територія 
не підлягає внутрішній ізоляції, заохочується 
організація окремих кімнат з інтернет-зв’язком 
для забезпечення дистанційного зв’язку особи 
(осіб) із надавачами послуг.

e. Запевніть бенефіціарів, що їхні відчуття при отри-
манні послуг дистанційно є цілком нормальними. 
Запевніть їх, що попервах це може видава-
тися неприродним, і іноді можуть виникати 
технічні труднощі. 
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«Цілком зрозуміло, що для вас усе це є 
новим, і спочатку може здаватися трохи 
дивним. Але мірою наших зустрічей ви 
легко звикнете до такого формату і 
почуватиметеся більш комфортно».

Вирішення технічних проблем

Проблеми з інтернет-зв’язком

Перш за все, на початку кожної сесії нагадайте бене-
фіціару про узгоджений запасний план. Іноді справді 
виникають проблеми з інтернет-зв’язком, зокрема:

1. Неодноразові роз’єднання під час сесії.

2. Часове відставання між голосом і зображенням 
(втрата синхронізації рухів губ і звуку).

3. Застигле зображення на екрані.

4. Пікселізація відеозображення.

Причиною всіх зазначених проблем може бути повільний 
інтернет-зв’язок. Це можна вирішити спільними зусил-
лями надавача послуг і бенефіціара таким чином:

1. Закрийте усі інші програми, які використовують 
інтернет-зв’язок у фоновому режимі (закладки брау-
зера, месенджери WhatsApp, Facebook тощо).

2. Вимкніть з’єднання Wi-Fi на всіх інших пристроях, 
якими ви зараз не користуєтеся.

3. Перемкніться на інший канал зв’язку (дротовий або 
мобільний інтернет, якщо доступно).

4. Сповільніть темп розмови, щоб не перебивати 
одне одного.

5. Якщо нічого зі вказаного не вирішило проблеми, 
вдайтеся до запасного плану.

ПОРАДА

Перший крок у вирішенні технічних проблем – це 
мати відповідний запасний план, як зазначено вище.

Технічні проблеми

1. Розрядження батареї мобільного телефона.

a. Перед початком розмови переконайтеся, що 
заряджено обидва телефони: надавача послуг і 
бенефіціара.

b. Зв’яжіться з контактною особою для екстрених 
ситуацій, щоб продовжити сесію.

2. Мобільний зв’язок постійно пропадає.

a. Перетелефонуйте, пробуйте додзвонитися до 
трьох разів із інтервалом по три хвилини перед 
кожною спробою.

b. Якщо нічого не вийде, спробуйте знову за годину 
(якщо доречно для надавача послуг).

c. Якщо додзвонитися не вдасться, переходьте до 
запропонованого раніше запасного плану. 

ПОРАДА

У рамках запасного плану має бути 
домовлено, що це саме ви намагатиметеся 
перетелефонувати в разі зникнення зв’язку.

ПОРАДА

У разі технічних проблем під час 
відеодзвінків зателефонуйте бенефіціару і 
спробуйте вирішити проблему разом.

3. Бенефіціар вас не чує і навпаки.

a. Переконайтеся, що звук на використовуваному 
пристрої не занадто тихий, а гучність не вистав-
лено на мінімум.

b. Переконайтеся, що ані у вас, ані у бенефіціара не 
ввімкнено беззвучний режим.

c. Якщо це не допомогло, продовжуйте сесію згідно 
із запасним планом.

4. Бенефіціар вас не бачить і навпаки.

a. Переконайтеся, що ані у вас, ані у бенефіціара не 
вимкнено камеру.

b. Переконайтеся, що об’єктив камери нічого  
не затуляє.

c. Під час використання телефона/планшета, 
перевірте, чи активовано правильну (передню/
задню) камеру.

d. Якщо це не допомогло, продовжуйте сесію згідно 
із запасним планом.

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПЗПСП

МОМ УКРАЇНА21



ВЗАЄМИНИ З ПЕРВИННИМИ ДОГЛЯДАЧАМИ

За певних обставин бенефіціар може користуватися 
допомогою доглядача під час отримання дистанційної 
підтримки. За згоди і сприяння бенефіціара:

1. Визначте первинного доглядача бенефіціара: ім’я, 
вік, пов’язаність із бенефіціаром та контактні дані.

2. Бажано заздалегідь сконтактувати з первинним 
доглядачем, щоб:

a. Більше дізнатися про стан бенефіціара та скори-
гувати сесії відповідним чином.

b. Дізнатися, чи потрібна присутність доглядача на 
кожній сесії.

c.  Якщо так, то розпланувати сесії на такий час, який 
підходив би і бенефіціару, і доглядачеві.

d. Разом узгодити запасний план і усунути можливі 
технічні проблеми.

ЗМЕНШЕННЯ БАР’ЄРІВ, З ЯКИМИ МОЖУТЬ СТИКАТИСЯ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Важливо забезпечити доступ людей з інвалідністю до 
дистанційної підтримки з урахуванням їхніх побажань 
і преференцій. Нижче надано поради з подолання 
бар’єрів, яких можуть зазнавати люди з інвалідністю у 
доступі до дистанційних послуг ПЗПСП. У будь-якому 
разі запитайте в особи з інвалідністю, який тип дистан-
ційної комунікації для неї найкращий. В ідеалі особа 
з інвалідністю повинна мати незалежний доступ до 
дистанційних послуг, наскільки це можливо. У деяких 
випадках особа з інвалідністю може пропонувати, щоб 
хтось, кому вона довіряє (член сім’ї, доглядач чи друг), 
підтримував ї ї під час отримання послуг. У такому разі 
перед початком сесій роз’ясніть принципи конфіденцій- 
ності та поясніть особі, яка надаватиме підтримку, що 
вона має лише допомагати в комунікації, а не долуча-
тися до неї з власними думками чи досвідом.

Якщо особа має вади слуху

1. Запитайте в особи, який тип дистанційної кому-
нікації для неї найкращий. Наприклад, це може 
бути відеозв’язок з голосом, відеозв’язок із жестами 
і малюнками для комунікації, текстові повідом-
лення, присутність довіреної особи для допомоги 
у спілкуванні. 

2. Якщо особа недочуває, але може повноцінно отри-
мувати послуги за умови забезпечення найкращої 
можливої якості звуку: 

a.  Переконайтеся, що гучність звуку на теле-
фоні бенефіціара відрегульовано до рівня, 
який дає змогу максимально чітко чути голос 
співрозмовника.

b. Порадьте скористатися навушниками, щоб 
уникнути стороннього шуму, якщо немає 
жодних фізичних факторів, через які це було би 
непрактично.

a. Порадьте перемкнути звук на динамік гучного 
зв’язку, якщо це забезпечить більшу гучність за 
відсутності навушників.

3. Тримайте напоготові папір і ручку, щоб за потреби 
малювати зображення, які допоможуть краще 
зрозуміти ту чи іншу ідею/концепцію.

Якщо особа має вади зору

1. Запитайте в особи, який тип дистанційної кому-
нікації для неї найкращий. Наприклад, це може 
бути відеозв’язок, при якому лише надавач послуг 
ПЗПСП може бачити співрозмовника, або лише 
аудіозв’язок.

2. Якщо в особи поганий зір, але вона хотіла би 
скористатися відеозв’язком, адаптуйте налашту-
вання екрана до ї ї потреб і побажань (наприклад: 
яскравість екрана, розмір вікна застосунку тощо).

Якщо особа не в змозі 
використовувати пристрій зв’язку

1. Запитайте в особи, як краще організувати кому-
нікацію, щоб ї ї підтримати. Наприклад, можна 
попросити довірену особу налаштувати зв’язок, а 
потім вийти з кімнати.

2. Якщо особа не в змозі довго тримати телефон 
біля вуха: спробуйте обмежити тривалість розмов, 

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПЗПСП

МОМ УКРАЇНА22



порадьте скористатися динаміком у межах приват-
ного простору, наскільки це можливо, перевірте 
можливість використання навушників того чи 
іншого типу.

Якщо особі важко концентруватись 
чи розуміти інформацію 

1. Запитайте в особи, який тип дистанційної комуні-
кації для неї найкращий. Наприклад, відеодзвінки 
чи аудіозв’язок. 

2. Вживайте чіткі формулювання, прості слова та 
уникайте довгих фраз.

3. Тримайте напоготові папір і ручку, щоб за потреби 
малювати зображення, які допоможуть краще 
зрозуміти ту чи іншу ідею/концепцію.

Якщо особі важко говорити

1. Запитайте в особи, який тип дистанційної комуні-
кації для неї найкращий. Наприклад, відеодзвінки 
чи аудіозв’язок. 

2. Будьте терплячі й не перебивайте співрозмовника.

3. Давайте особі більше часу, щоб висловити  
свою думку.

4. Знаходьте і рекомендуйте жести для використання 
під час спілкування, наприклад, кивання головою чи 
зміна виразу обличчя.

Якщо особа не має доступу до засобів 
комунікації та/або абонентського 
рахунку/даних телефонного зв’язку

1. Обговоріть можливості допомоги чи прискорення 
процесу зі своїм керівником.

2. Дослідіть варіанти направлення до інших закладів у 
межах реферальної мережі, де особа могла б отри-
мати необхідну підтримку.

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ

Можуть траплятися ситуації, коли бенефіціар потребує більш кваліфікованої чи 

спеціалізованої підтримки. Перенаправлення має відбуватися за встановленою 

процедурою згідно з настановами МОМ.

1. Зокрема, доцільно перенаправляти бенефі-
ціарів, якщо:

a. Наявна проблема перебуває поза межами чи 
рівнем вашої компетенції.

b.  Бенефіціар демонструє саморуйнівну поведінку.

c. Виявлено суїцидальні ідеї, наміри чи спроби 
самогубства.

d. Існує ризик заподіяння бенефіціаром шкоди іншим.

e. Ви спробували все, що могли, з цим бенефіціаром 
без жодних ознак покращення.

2. Рекомендації щодо навичок перенаправлення:

a. Скористайтеся своїми комунікативними навич- 
ками для врівноваження ситуації.

b. Повідомте бенефіціару, що отримати спеціалі-
зовану допомогу в його/ї ї найкращих інтересах.

c. Навіть у випадках, коли згода необов’язкова, 
таких як загроза заподіяння шкоди собі чи іншим, 
ви зобов’язані поінформувати бенефіціара про 
свої наміри.

d. Укажіть канал направлення, який ви рекомендуєте.

e. Зв’яжіться з контактною особою для екстрених 
ситуацій та поінформуйте ї ї про пропоноване 
перенаправлення.

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПЗПСП

МОМ УКРАЇНА23



ОНЛАЙН-РОБОТА З ГРУПАМИ

Існує низка послуг ПЗПСП, які 

надаються в груповому форматі. Вони 

можуть бути досить різними – від 

занять із підвищення обізнаності до 

занять із розвитку нових навичок.

Підготовка до групової сесії

1. Визначте склад групи (вік, ґендер, рівень писемності, 
рівень навичок, інтереси).

2. За можливості підтримуйте однорідність групи з 
точки зору віку, ґендеру, рівня навичок та інтересів.

3. Підготуйте матеріали, які ви надаватимете членам групи.

4. Надішліть матеріали через:

a. Відеоконференцію, коли персонал надає мате-
ріали бенефіціарам у режимі реального часу.

b. Попередньо записані відео з інформацією/ 
уроками для надсилання членам групи перед 
груповою сесією або демонстрації під час сесії з 
допомогою функції спільного екрана.

c.  Відправлення посилань на матеріали, наявні 
в інтернеті.

5. Підготуйте учасників (фізичне облаштування та 
налаштування платформи) до сесії:

a. Індивідуально сконтактуйте з бенефіціаром перед 
його/ї ї записом у групу.

b. Отримайте уявлення про його/ї ї навички у вико-
ристанні технологій.

c. Див. розділ «Початок роботи з бенефіціаром».

6. Виберіть собі платформу.

a. Skype

• Установіть Skype.

• Створіть обліковий запис у Skype.

• Запустіть програму.
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• На ілюстраціях нижче показано, 
як розпочати нараду.

 – Увійдіть у свій обліковий запис.

 – Натисніть на «Провести нараду зараз»,  
як показано червоною стрілкою.

 – Уведіть ім’я для групи, яку ви створюєте.
Натисніть на «Скопіювати посилання», як 
показано жовтою стрілкою.

 – Надішліть посилання учасникам заздале-
гідь домовленим способом (наприклад, 
текстовим повідомленням чи у Whatsapp).

 – Надішліть нагадування про день і час 
проведення наради, тобто коли бенефіціар 
має натиснути на посилання, щоб до неї 
приєднатися.

 – Повідомте групі, які матеріали потрібні для 
сесії (наприклад, папір, олівці, голки, нитки).

• Учасникам не потрібно мати облікові 
записи Skype (вони можуть увійти як гості), 
але потрібно встановити застосунок Skype на 
пристрої, яким вони користуються (телефоні/ 
планшеті/ комп’ютері).
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b. Zoom

 – Установіть Zoom.

 – Створіть обліковий запис у Zoom.

 – Увійдіть у свій обліковий запис Zoom.

 – Натисніть на «Запланувати конференцію»

 – Установіть дату і час конференції.

 – Тепер у вас є посилання на конференцію.

 – Так само, як і в Skype, учасникам не потрібно 
мати обліковий запис Zoom для приєднання до 
конференції, але потрібно мати встановлений на 
пристрої застосунок.

 – Продовжуйте згідно з інструкціями,  
викладеними вище.

ПОРАДА

Якщо ви ніколи раніше не проводили 
відеоконференцій у Skype чи Zoom, створіть 
тестову групу з членів сім’ї або колег, щоб 
краще ознайомитися з функціями застосунку.

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ В ZOOM

• Як організатор ви можете вимикати 
звук чи зображення всіх учасників. 

• Варто вказати учасникам на опцію «підняти 
руку», щоб заохотити їх говорити по черзі.

• Спілкування в чаті потрібно звести до 
мінімуму, щоб учасники не відволікалися.

• Скористайтеся опцією демонстрації 
екрана/ демонстрації контенту для 
показу матеріалів учасникам сесії.

Настанови щодо ведення групової онлайн-сесії

1. Починайте виклик на п’ять хвилин раніше, щоб 
запобігти затримці та підготуватися.

2. Зачекайте, поки всі члени групи приєднаються в 
домовлений час.

3. Представте себе, організацію та цілі роботи у групи.

4. Повідомте групі про орієнтовну тривалість сесії.

ПОРАДА

Перед початком рекомендовано провести 
коротку тестову конференцію з групою, 
особливо якщо учасники раніше не 
користувалися застосунком. 

• Щоб ознайомити учасників з методикою
• Щоб домовитися про правила 

поводження в групі
• Щоб провести стислий огляд сесії
• Щоб відповісти на можливі 

запитання від учасників 

5. Поінформуйте учасників про правила роботи в 
групі, у тому числі:

a. Бути пунктуальними.

b. Слухати одне одного.

c. Поважати одне одного.

d. Дотримуватися черги, коли говорите і слухаєте.

e. Дотримуватися конфіденційності щодо усієї 
інформації, озвученої в групі.

f. Ретельно виконувати завдання.

6. Попросіть учасників представитися (можна викли-
кати їх в алфавітному порядку або попросити 
скористатися опцією піднятої руки в Zoom).

ПОРАДА

• спершу бенефіціари можуть неохоче 
брати участь в груповій роботі, поки не 
познайомляться краще одне з одним.

• Зазвичай через одну-дві сесії 
учасники набираються впевненості й 
працюють без зайвих спонукань.

7. Розпочніть сесію.

8. Залучайте учасників до групової роботи.

a. Для кожної діяльності, що потребує участі 
бенефіціарів, спершу викликайте добровольців, 
вичікуйте приблизно 15 секунд, і якщо ніхто не 
зголосився, можете викликати їх за іменами (в 
алфавітному або довільному порядку).

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ РОБОЧИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПЗПСП

МОМ УКРАЇНА26



b. Приблизно на половині сесії дайте якесь завдання, 
щоб розпружити учасників (наприклад, знайти 
відмінності між двома картинками, невеликий 
кросворд тощо).

ПОРАДА

Не рекомендовано проводити групові 
сесії зі смартфона, оскільки ви не матимете 
змоги бачити на екрані всіх учасників. 

Краще використовувати планшет або ноутбук.

9. За п’ять хвилин до завершення нагадайте учас-
никам, що сесія уже добігає кінця.

10. Підсумуйте основні знання/вміння, здобуті 
на цій сесії.

11.  Нагадайте учасникам про завдання, які вони отри-
мали під час сесії.

12. Повідомте їм, як зв’язатися з вами до наступної сесії, 
якщо у них виникнуть запитання.

ПОРАДА

Нижче подано кілька прикладів завдань для 
перепочинку і розпруження атмосфери, які можна 
пропонувати під час групової сесії, щоб зробити 
ї ї веселішою та підтримати інтерес бенефіціарів.

• Рухливі вправи.
 – Попросіть учасників покрутити 
головою в різних напрямках: вгору, 
вниз, праворуч і ліворуч.

 – Підняти руки вгору, опустити, розвести в сторони.
 – Підняти ноги вгору, опустити, вбік.

• Озирніться навколо.
 – Попросіть учасників озирнутися навколо 
і подивитися, що є в приміщенні, 
де вони наразі перебувають.

 – Дайте їм на це три секунди.
 – Через три секунди скажіть «СТОП».
 – Попросіть учасників розповісти, 
що вони побачили.

Приклад: Три предмети зеленого кольору, 
два круглі предмети, п’ять неживих 
предметів, чотири їстівні предмети.

 ЗГЛАДЖУВАННЯ ГОСТРИХ КУТІВ

• Якщо бенефіціар робить осудливі/агресивні 
коментарі під час групової сесії:

 – Приверніть увагу мовця

 – М’яко нагадайте про правила 
поводження в групі

 – Попросіть бенефіціара утриматися надалі 
від вживання подібних слів/ виразів

 – Поінформуйте групу, що недотримання 
правил поводження в групі може призвести 
до виключення учасника з групи.

«З усією повагою мушу нагадати, що подібні 
коментарі чи заяви є неприйнятними. 
Використання таких заяв може призвести 
до виключення вас із групової сесії».

• Якщо учасники групи перекрикують 
одне одного під час сесії:

 – Тимчасово призупиніть сесію

 – Нагадайте учасникам про правило 
«говорити по черзі»

 – Zoom:

Розкажіть/ нагадайте учасникам про 
функцію «підняти руку», якою потрібно 
користуватися, щоб взяти слово.

 – Skype: 
Коли бенефіціари займаються діяльністю, 
що потребує їхньої активної участі, 
надавайте їм слово в алфавітному порядку.
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ТУРБОТА ПРО СЕБЕ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПЗПСП ВДОМА

1. Дотримуйтеся чіткого графіку роботи: Намагайтеся 
заздалегідь продумати свій щоденний розклад і 
обмежте час роботи звичними робочими годинами.

2. Одягайте для роботи професійний одяг. 
Перевдягання у зручніший домашній одяг може 
допомогти вам створити відчуття, що робочий день 
закінчився, і слід приділити час собі та своїй родині.

3. Нагляд із боку керівництва є вкрай важливим для 
відчуття підтримки і допомагає впоратися зі склад-
ними випадками, які можуть трапитися в роботі. 
Регулярний зв’язок із колегами по роботі також 
сильно допомагає і підтримує.

4. Займайтеся улюбленими справами, як-от читання, 
приготування їжі чи перегляд фільмів. Можна навіть 
спробувати опанувати нові вміння, на які раніше не 
вистачало часу.

5. Проводьте більше часу з родиною чи друзями.

a. Грайте разом в ігри, наприклад, настільні ігри, 
шахи, нарди тощо.

b. Примітка: існує безліч ігор, для яких потрібен 
лише папір і олівець.

c. Подивіться якийсь фільм чи телесеріал для 
загальної аудиторії.

d. Спілкуйтеся: пригадайте щасливі чи смішні 
моменти, які ви разом переживали, перегляньте 
дитячі або сімейні фотографії, можете навіть 

розповідати одне одному історії з власного 
минулого, складати плани на майбутнє, коли буде 
знято обмеження пересування.

6. Підтримуйте зв’язок із родиною та друзями по теле-
фону чи на онлайн-платформах.

a. Групові чати і бесіди допомагають упоратися з 
відчуттям ізольованості.

7. Старайтеся не перевантажувати себе поточною інфор-
мацією з різних джерел, зокрема щодо пандемії та її 
наслідків. Шукайте надійні джерела інформації, приді-
ляючи цьому обмежений відрізок часу протягом дня.

8. Підтримуйте здоровий спосіб життя:

a. Споживайте корисну їжу та пийте достатню 
кількість води.

b. Приділяйте достатню кількість часу на сон. 

c. Щодня займайтеся фізичною активністю: робіть 
хоча би 15-хвилинні прогулянки навколо будинку, 
дотримуючись запобіжних заходів соціальної 
дистанції та особистої гігієни.

9. Важливо дбати про власне психологічне здоров’я в 
умовах стресу. Зверніться по допомогу, якщо відчу-
ваєте, що ви занадто виснажені чи пригнічені. 

10. Ознайомтеся з настановами МОМ, виданими на 
регіональному рівні чи на рівні представництв, для 
отримання детальної інформації щодо підтримання 
власного добробуту під час роботи вдома.
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