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«Підтримка здорового способу життя, 
охорона здоров'я населення. Створення 

сприятливих умов для консолідація 
громадського руху у м. Одеса для 

подолання наслідків пандемії COVID-19 
шляхом розробки та провадження освітніх 

заходів з використанням інтеграційних 
методів провідного світового досвіду»  

 



 

  

 Сприяння подоланню наслідків пандемії COVID-19. 

 



 Стимулювання та створення сприятливих умов для консолідація 
громадського руху у м. Одеса, розвитку і налагодженню дієвої 

взаємодії та активної співпраці інститутів громадянського 
суспільства з органами публічної влади (регіональними та 

місцевими) у м. Одеса на засадах партнерства, 

 шляхом забезпечення розробки та провадження освітніх заходів 
з використанням інтеграційних методів провідного світового 

досвіду, різноманітних форм демократії, громадських ініціатив 
та засобів самоорганізації, які сприятимуть ефективному діалогу 

для задоволення суспільних інтересів щодо актуалізації та 
вирішення життєво важливих проблем – подолання наслідків 

пандемії коронавірусу .  

 



 Представники, керівники громадських 
організацій,  

органів місцевої самоорганізації 
населення, лідери громадської думки 

(можливо представники ЗМІ), 
активісти, волонтери, які захищають 

права та законні інтереси громадян та 
суспільства у м. Одеса,  

у тому числі, обов’язково, лідери 
жіночих об’єднань, багатодітних 

родин, внутрішньо переміщених осіб 
та осіб з особливими потребами та ін. 

не менш, як 30-50 осіб. 
 



 

 140 000 грн. 

 

 У тому числі 

 Сума, що запитується з бюджету : 100 000 грн. 

 

 Кошти ІГС: 40 000 грн. 

 

 Строк реалізації проекту – з 1.05.2020 р. по 1.11.2020 р. 



 «Різні карантинні заходи слід оцінювати по-різному. Нам 
відомо, що карантин як крайній захід ізоляції дійсно може 
привести до порушень в людській психіці, в тому числі і у 

абсолютно нормальних людей. Довгострокові дослідження 
показують, що і через довгий час після зняття карантину 

ймовірність порушень, пов'язаних зі страхами, розладом сну або 
посттравматичними навантаженнями, залишається підвищеною. 

Причому стать і вік пацієнтів в даному випадку не мають 
значення. Саме тому до таких заходів слід вдаватися тільки коли 

вони неминучі і завжди обмежувати їх за часом». 

   

Професор Шпітцер, головний лікар відділення психіатрії і 
психотерапії університетської клініки м.Ульма (Німеччина). 

 



   На тлі пандемії коронавіруса COVID-19 

все більше країн вдаються до таких 

радикальних заходів, як «карантин»,  

«надзвичайна ситуація/положення» або заборона на вихід 

дому для людей, особливо, що знаходяться в групі 

підвищеного ризику.  

   Про вплив самоізоляції на психіку людини і можливі 

наслідки тривалого карантину в усіх сферах життєдіяльності  

зараз стурбований весь світ. 

 



 Що відбувається з людиною в цей період часу, а також які 
наслідки слід очікувати після цього? Пандемія COVID-19 вже 
боляче вдарила по вразливим та соціально-незахищеним 
верстам населення країни. Крім інфекційних наслідків самого 
захворювання, різко впали доходи, люди змушені залишатися 
без роботи, не зважаючи на форми власності підприємств та 
організацій. Проблема виживання людей на самому найнижчому 
рівні потреб людини (за А. Маслоу) – фізичному та особистої 
безпеки життя – зараз та й подальше, як наслідок ізоляції у 
«карантину», чи як наслідок перенесених хвороб, чи внаслідок 
гибелі близьких через пандемію, відіб'ється на психічному та 
фізичному стані мешканців нашого міста. І до цього, щоб дійсно 
уникнути паніки серед населення, слід буди готовими на всіх 
рівнях влади та в усіх громадських об’єднаннях.  
 



 Час показав, що держава в черговий раз не готова до 
надзвичайних ситуацій, як, наприклад, війна, або сьогодні 
пандемія коронавіруса, без підтримки громадських 
організацій та самоорганізації населення в волонтерський 
рух.  Подолати ці негативні явища можна тільки спільно, 
підтримуючи один одного у тісної взаємодії з владою через 
створення певних умов співпраці. 

 





 Виявлення певних психосоціальних проблем у 
суспільстві через проведення обговорення теми 
«Всесвітня пандемія COVID-19 та подолання 
наслідків», спілкування та взаємодії громадськості 
та органів влади. 



 Організація та проведення обговорення існуючих проблем 
у суспільстві  у форматі «круглого столу» на тему: 
«Всесвітня пандемія  COVID-19. Виклики та шляхи 
вирішення» во взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, органами державної влади та 
громадськими об’єднаннями з залученням ЗМІ. 



    Створення освітніх заходів з використанням  

 інтеграційних методів провідного світового досвіду  

 подолання наслідків надзвичайних ситуацій. 

  Впровадження курсів навчання для представників, керівників 
громадських організацій, органів місцевої самоорганізації населення, 
лідерів громадської думки, представників ЗМІ, активістів, волонтерів, 

лідерів жіночих об’єднань, багатодітних родин, внутрішньо 
переміщених осіб та осіб з особливими потребами та ін. 

  з метою підвищення психологічної та комунікативної компетенцій 
заради консолідації громадського руху та стимулювання плідної 

співпраці інститутів громадянського суспільства та органів публічної 
влади області на засадах партнерства щодо вирішення суспільно 

важливих проблем – подолання наслідків Пандемії 2020. 

 

 



 Психологічне консультування  

   постраждалого населення (за запитом). 

 

 Створення та розповсюдження  Інформаційних 
просвітницьких матеріалів (печатна продукція та онлайн). 

 



 Підведення підсумків виконання проекту. Інформаційна 
кампанія: аналіз, обговорення. 

 Складання звіту про діяльність. Надання рекомендацій. 

 Публікації у ЗМІ, соцмережах, репортажі, сюжети та ін. 

 



 Проведення конференцій, форумів, круглих столів, лекцій, 
семінарів, тренінгів  з  психологами, вчителями, юристами, 
працівниками державного центру зайнятості, соцпрацівниками, 
волонтерами, переселенцями та одеситами з використанням 
сучасних програм і методик, у тому числі; 
 

 Корекційна програма «Діти і війна. Навчання технікам 
зцілення». 

 Ненсільственного спілкування. 
 Нейролінгвістичного програмування. 
 Міжнародної програми «Сила Добра». 
 Інтегральне лідерство в освіті. 
 Та багато іншіх. 
















