SZKOLENIE: POMOC DZIECIOM
PO DOŚWIADCZENIU TRAUMY
DZIECI W WIEKU 6-12 LAT W OPARCIU O PROGRAM OPSAFE

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:
WARSZAWA: 12-14 MAJA (JĘZ. POLSKI I ANGIELSKI)
KRAKÓW: 16-18 MAJA (JĘZ. UKRAIŃSKI I ANGIELSKI)

�

> Zarejestruj się! <

Potrzeba
Dzieci, które doświadczyły wojny, potrzebują więcej niż jedzenia, schronienia
czy leków. Potrzebują poczucia bezpieczeństwa, emocjonalnego wsparcia i nadziei na przyszłość.
Znając ograniczenia publicznych zasobów zdrowia psychicznego, mamy
świadomość, że ogromna większość uchodźców nie będzie miała dostępu do
profesjonalnej opieki w tym zakresie. Jednocześnie, stosunkowo niewielka
proporcja dzieci dotkniętych kryzysem humanitarnym (przeciętnie 1-2%)
faktycznie wymaga interwencji psychiatrycznej.
Wszyscy potrzebują jednak pomocy w obliczu traumy, której doświadczyli.
Kościół jest miejscem, gdzie niemal wszyscy członkowie specjalizują się (często
nieświadomie) w udzielaniu właśnie tego rodzaju pomocy.
OperationSAFE to program dla dzieci, który pozwala rozwijać odporność na
traumatyczne doświadczenia, doświadczyć ukojenia w sytuacji chaosu i prowadzić dzieci do emocjonalnego uleczenia.

Ponieważ program nie jest prowadzony przez osoby z zewnątrz, ale przez lokalne
kościoły w swoich społecznościach, dzieci i ich rodziny zyskują stałe zasoby
wsparcia, integracji i pomocy emocjonalnej i duszpasterskiej.
Kościół uzupełnia lukę, której prawdopodobnie nie jest w stanie zaspokoić
nikt inny w skali ogólnokrajowej, świadcząc tysiącom dzieci i ich rodzin realną
pomoc. Relacje, które rodzą się w ten sposób, są naturalnym kierunkiem
głoszenia Ewangelii.

SZKOLENIE: DLA KOGO?
•

dla członków kościołów - liderów, katechetów,
pastorów, osób, wszystkich, którzy chcą
skutecznie pomagać dzieciom

•

dla osób posługujących się językiem polskim,
ukraińskim lub angielskim

•

udział w szkoleniu jest bezpłatny

•

osoba przeszkolona może szkolić kolejne osoby

Szkolenie przygotowuje do świadczenia pierwszej
pomocy psychologicznej oraz do prowadzenia
półkolonii dla dzieci wg. Programu OPSAFE, wraz
z dostępem do wszystkich niezbędnych materiałów.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
•

profesjonalny, oparty o doświadczenie
w warunkach uchodźstwa, wojny, trzęsień ziemi,
powodzi, itp - by uniknąć retraumatyzowania dzieci
przez brak wiedzy; rozpoznawany i ceniony na
świecie

•

oparty na chrześcijańskich wartościach
i ewangelicznym przesłaniu - stwarzający
przestrzeń dzielenia się Ewangelią i rozwijania
wpływu Kościoła w lokalnej społeczności;

•

wprowadzany i realizowany lokalnie;

•

łatwo pomnażalny (przeszkoleni szkolą kolejnych);

•

buduje relacje, nie wymaga znaczących zasobów
materialnych - długofalowo służy realizacji
powołania Kościoła w Polsce

Plan szkolenia
DZIEŃ 1
9:00 - 12:00 Sesja poranna
Poznaj OM i OperationSAFE
Warsztaty 1
Materiały na półkolonie - dzień 1/2
Zespół stresu pourazowego
Warsztaty 2
ŹRÓDŁO MATERIAŁÓW / SZKOLENIE
OPSAFE: WWW.OPSAFEINTL.COM

przerwa obiadowa

OperationSAFE realizowało programy dla dzieci
dotkniętych traumą i klęskami żywiołowymi w Chinach,
Tybecie, Haiti, Japonii, na Filipinach, w Indonezji i Korei
Południowej, w Nepalu, Bangladeszu oraz Mongolii.

13:00 - 15:00 Sesja popołudniowa
Pierwsza pomoc psychologiczna
Warsztaty 3
Materiały na półkolonie - serce

Wolontarisze nie stają się terapeutami ani psychologami,
ale nabierają umiejętności, które pozwalają dosłownie
ratować życie nie tylko dzieci, ale również ich bliskich.

DZIEŃ 2

Program OPSafe jest ceniony przez chrześcijan ponieważ
opiera się na Słowie Bożym. Jednocześnie jest doceniany
przez świeckie, międzynarodowe organizacje, ponieważ
duchowy aspekt programu sprawia, że jest skuteczniejszy
i lepiej realizowany. Dzieci, które potrzebują pocieszenia
i nadziei, naprawdę mogą je znaleźć!

9:00 - 12:00 Sesja poranna
PPP Kluczowe aktywności z dziećmi
Warsztaty 4
Materiały na półkolonie - dzień 2/3/4
Zarządzanie półkoloniami
Warsztaty 5
Standardy Ochrony Dzieci
przerwa obiadowa

IMPLEMENTACJA W POLSCE
STOWARZYSZENIE OM W POLSCE
WWW.OMPOLSKA.ORG
OM International z powodzeniem realizowało programy
OPSafe w Nepalu i na Filipinach.
Jesteśmy obecni w grupie roboczej organizacji humanitarnych zajmujących się Zdrowiem Psychicznym i Wsparciem
Psychospołecznym (MHPSS), a w szczególności Ochroną
Dzieci (Child Protection). Od początku marca prowadzimy
działania służące ochronie dzieci na przejściach granicznych w Dorohusku i Zosinie oraz współpracujemy z ośrodkami recepcyjnymi w Chełmie i Hrubieszowie.
Realizacja programu OpSafe poprzez OM obejmuje
finansowanie, tłumaczenie i adaptację materiałów,
zorganizowanie szkoleń, łączność na poziomie organizacji
świeckich i chrześcijańskich oraz koordynację. Oferujemy
również wsparcie merytoryczne i pomoc w ustaleniu
ścieżek referencyjnych dla dzieci wymagających
profesjonalnej pomocy.

13:00 - 15:00 Sesja popołudniowa
Standardy ochrony dzieci
Warsztaty 6
Materiały na półkolonie - dzień 4/5
DZIEŃ 3
9:00 - 12:00 Sesja poranna
Dbanie o zespół i o siebie samego
Warsztaty 7
Materiały na półkolonie - dzień 5
Dyskusja
przerwa obiadowa
13:00 - 15:00 Sesja popołudniowa
Prawdziwe pocieszenie
Warsztaty 8
Planowanie i prezentacja
Zakończenie, certyfikaty

PARTNER PROJEKTU: EWANGELICZNA POLSKA
WWW.EWANGELICZNA.PL

