Роботи за проєктом «Корисна
розмальовка» продовжуються

Громадська організація «Центр розвитку громад» успішно
продовжує втілювати в життя проєкт «Корисна розмальовка», що
реалізується за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
За період з 16 червня по 2 серпня 2021 р. виконавцями проєкту
була запущена лінія безкоштовної психологічної підтримки,
покликана послабити психологічні наслідки пандемії COVID-19 у
дітей та дорослих. На лінії працюють психологи-волонтери. Для
успішного функціонування волонтерської психологічної лінії в
рамках проєкту закуплено два планшети та уклали договір з ПрАТ
«Київстар» для забезпечення функціонування двох телефонних
номерів.

Творча група завершила редагування та верстку розмальовки
«Шлях героїв». Провели тендер на обрання виконавця робіт з
виготовлення розмальовки. Розмальовка здана до друку.
Було проведено дві загальні робочі зустрічі з психологамиволонтерами та низку консультаційних зустрічей з окремими
психологами з питань особливостей надання психологічної
допомоги клієнтам у постковідному стані. Розробили, обговорили
та затвердили такі методичні матеріали:

Інструкція для психологів з питань надання консультацій
в рамках діяльності лінії психологічної підтримки з
питань
психологічних
наслідків,
викликаних
коронавірусною інфекцією COVID-19.
Заняття для дітей 6-10 років із використанням
розмальовки «Шлях героїв».
Інструкція та методичні рекомендації для педагогів, які
будуть проводити заняття за розмальовкою «Шлях героїв».

Психологічні поради батькам із поводження з дітьми під
час пандемії коронавірусної інфекції.
Психолог Надія Величко відібрала та адаптувала методики
проведення дослідження в контрольній групі на психоемоційний
стан та рівень поінформованості дітей щодо COVID-19 до та
після занять.
Провели інформаційну кампанію щодо роботи лінії безплатної
психологічної підтримки з питань психологічних наслідків
пандемії COVID-19.
Підготували та здали звіт за другий транш фінансової підтримки
проєкту. Проєкт «Корисна розмальовка» продовжується.

Нагадуємо, що ГО «Центр розвитку громад» отримала фінансову
підтримку проєкту «Корисна розмальовка», який виграв у
конкурсі проєктів серед територіальних громад України
«Волонтерство в громаді» від Програми «U-LEAD з Європою», що
спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною,
Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки
України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування.

