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Практики інтеграції на
основі концепції FOCUS
Товариство Червоного
Хреста Данії
MindSpring
Концепція динамічної інтеграції FOCUS – це модель, яку
можна застосовувати для підвищення ефективності існуючих
практик інтеграції та розробки нових практик.
У межах дослідження, проведеного Товариством
Червоного Хреста Данії (DRC), вивчалася складова MHPSS
концепції FOCUS.
Товариство Червоного Хреста Данії (Danish Red Cross, DRC)
Товариство Червоного Хреста Данії – провідна волонтерська організація.
Відділ міграції та біженців DRC керує кількома проблемними напрямками:
надання медичних послуг мігрантам без документів через клініки,
возз’єднання сімей і відстеження через систему відновлення сімейних зв’язків
(Restoring Family Links, RFL), а також організація заходів за участі волонтерів для
шукачів притулку та біженців.

MindSpring
MindSpring – підхід, розроблений у Нідерландах, який має на
меті вирішення психологічних проблем переміщених осіб. У
цілях цього дослідження DRC адаптувало підхід MindSpring і
розробило групову програму з урахуванням тем, важливих
для мігрантів і біженців, які одночасно виступають у ролі
осіб, що беруть участь у реалізації програми, та цільової
аудиторії. Мета програми – надати необхідну інформацію
та можливості й тим самим посилити здатність
справлятися з психологічними та соціальними
проблемами.
Загальна тема програми залежить від складу учасників (це
можуть бути батьки, підлітки чи діти). У ході дослідження
дослідники зосередили увагу на батьківстві через унікальні
проблеми, з якими стикаються сім’ї під час інтеграції. Такий
фокус було вибрано в ході співпраці з учасниками програми.

Формат
Кожна група MindSpring складалася з 8–10
учасників, які відвідували 9 двогодинних занять.
На кожній сесії обговорювалися різні теми,
пов’язані з батьківською роллю учасників:
1.	Огляд підходу MindSpring, установлення
групових
правил
для
забезпечення
комфортного та безпечного середовища для
всіх учасників і вивчення різних стратегій
батьківства
2. Обговорення культури, норм і цінностей
3. Спілкування та слухання
4. Управління конфліктами
5. Ідентичність
6. Гендерні питання та соціальний контроль
7. Управління стресом
8. Травма
9. Емоції та підсумок програми
Щоб підхід MindSpring був ефективним, особа, яка
проводить заняття, повинна пройти навчання.
Тренер-волонтер
MindSpring
–
колишній
біженець чи мігрант – проводить групові
заняття (метод „рівний – рівний“) разом з іншим
тренером із місцевої спільноти. Важливо, щоб
тренер MindSpring пройшов процес інтеграції
після прибуття в нову країну і, таким чином,
представляв приймаючі та прибулі спільноти.
Співтренер відіграє більш практичну роль, але
може також окреслити деякі аспекти тем. Тренер
MindSpring проходить семиденне навчання, перш
ніж вести групу, а співтренер бере участь у двох
із семи навчальних днів. Використання волонтерів
як тренерів мало на меті зміцнити зв’язок між
програмою, як-от MindSpring, та іншими видами
діяльності, які пропонує DRC.

Терміни та вплив COVID
Змінний характер пандемічних обмежень
протягом періоду втілення концепції в
життя зумовив застосування гнучкого
підходу: деякі зустрічі відбувалися онлайн,
а програма тривала довше, ніж планувалося,
оскільки заняття довелося призупинити
через карантин. Проте в цілому програму
було завершено, як і планувалося.

Застосування концепції FOCUS
У той час як основну увагу в прикладі було
зосереджено на MHPSS, кожну з чотирьох
складових концепції FOCUS ураховували
під час розробки конкретних тем програми.
Тренерів навчали компонентів концепції,
і після завершення програми концепцію
використовували як схему для її перегляду.

Ресурси
Для реалізації програми був необхідний
середній рівень ресурсів. На виконання
програми затрачено 130 людино-годин,
половина з яких – на курс навчання на
початку.
1.	Набір тренерів, співтренерів і учасників
MindSpring: 20 год
2. Навчання та спостереження: 60 год
3. Підготовка занять: 20 год
4.	Реалізація програми: 30 годин (включно
з проведенням занять і сприянням
взаємодії учасників)
Витрати на навчання тренерів склали 2700
євро, інші витрати (на транспорт, харчування,
послуги перекладача) – 2800 євро.

Оцінка та рекомендації
Учасники позитивно оцінили програму.
Зафіксовано значне покращення за шкалою
добробуту ВООЗ-5 (відповідно до попередніх
оцінок), що вказує на покращення самопочуття
учасників одразу після закінчення програми.
Учасники сприйняли програму як визначення
місця окремих проблем у ширшому контексті („Ви
розумієте, що ви не самотні“).
Відмічалося покращення здатності говорити про
особисті проблеми та потреби.
Гнучкий підхід з урахуванням менталітету та
життєвих обставин учасників, розглядався як
такий, що допоможе зміцнити впевненість у собі.

Рекомендації щодо подальшого розвитку
діяльності
Необхідно використовувати більше інструментів,
зокрема візуалізацію та елементи в письмовій
формі, на додачу до переважної усної комунікації.
Незважаючи на те, що елементи програми „рівний
– рівний“ вітаються, активніша участь членів
приймаючої спільноти мала би позитивний ефект.
Варто включити питання, які стосуються освіти та
можливостей на ринку праці, оскільки ці аспекти
дуже важливі.

Проект FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Рекомендації щодо концепції FOCUS і
супровідні вказівки щодо впровадження
Концепцію FOCUS схвалено як аналітичний
інструмент і вказівник для розробки нових
інтеграційних практик.
Слід детальніше вивчити можливості повноцінної
участі кожного в спільній діяльності в рамках
реалізації
відповідної
складової
концепції
FOCUS. Результати слід викласти у Вказівках
щодо впровадження, щоб спеціалісти активніше
залучали членів прибулих і приймаючих спільнот до
розробки, реалізації та оцінювання інтеграційних
практик.
Указівки щодо впровадження повинні містити
міркування щодо того, як краще залучати
членів приймаючої спільноти до інтеграційних
практик за межами типових функціональних
ролей „помічник – одержувач допомоги“, які
характерні для взаємодії членів приймаючої
спільноти з мігрантами/біженцями. Таке рішення
сприятиме усуненню існуючого дисбалансу.
Слід внести зміни до концепції FOCUS, щоб
підкреслити важливість соціально-економічних
факторів (зокрема, освіти й можливостей на
ринку праці). У Вказівках щодо впровадження слід
запропонувати варіанти включення зазначених
соціально-економічних елементів в інтеграційні
практики.

Контактні дані Товариства
Червоного Хреста Данії
www.rodekors.dk
info@rodekors.dk

Цей проект профінансовано в межах програми досліджень та інновацій Європейського Союзу Horizon 2020 згідно з грантовою угодою № 822401.
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Практики інтеграції на
основі концепції FOCUS
Товариство Червоного Хреста Австрії
Інформаційні подкасти
Концепція динамічної інтеграції FOCUS – це модель, яку
можна застосовувати для підвищення ефективності
існуючих практик інтеграції та розробки нових практик.
У межах дослідження, проведеного Товариством
Червоного Хреста Австрії (ARC), вивчалася
актуальність такої складової концепції FOCUS, як
залучення до спільної діяльності.
Товариство Червоного Хреста Австрії (Austrian Red Cross, ARC)
Товариство Червоного Хреста Австрії, зокрема його федеральні підрозділи,
активно займається вирішенням проблем біженців і шукачів притулку.
Організація відіграє особливо важливу роль на ранніх стадіях, коли люди
прагнуть отримати міжнародний захист. Підрозділ ARC у Верхній Австрії
здійснює управління житловим фондом для розміщення шукачів притулку з
різних країн, які знаходять там прихисток на кілька тижнів або й місяців.

Спільне створення подкастів для новоприбулих
В останні роки через збільшення потоку мігрантів і брак ресурсів (персоналу та житла) у
регіоні виникали труднощі із забезпеченням належних умов усім новоприбулим,
наданням інформації, необхідної для отримання доступу до основних послуг,
і, зрештою, інтеграцією біженців у спільноту.
У межах наведеного дослідження оцінювали ефективність
застосування підходу залучення до спільного виконання завдань,
щоб розробити діяльність, яка краще задовольняє потреби тих,
хто проживає в приміщеннях житлового фонду АРК, і дає змогу
отримувати інформацію, необхідну для полегшення їх інтеграції в
австрійське суспільство. Підхід залучення до спільного виконання
завдань передбачав вибір діяльності з урахуванням проблемних
і сильних сторін учасників. Крім того, дослідники сподівалися, що
в результаті спільної діяльності буде досягнуто результат, корисний
для всіх учасників.
Слід наголосити, що заходи чи тематика програми не планувалися
заздалегідь. Їх визначили безпосередньо в ході активної взаємодії з
новоприбулими та особами, рівними за статусом, на пізнішому етапі інтеграції.

Формат
Перш ніж означити вид діяльності, наведеної в
цьому прикладі, ARC разом із Довідковим центром
психосоціальної підтримки (PSC) Міжнародної
федерації товариств Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця розробили схему залучення
новоприбулих в ітеративний процес створення
та впровадження відповідної програми. Комітет
з етики наукових досліджень Інсбрукського
університету схвалив запропонований підхід,
включно з оцінкою.
Нижче наведено чотири кроки схеми.
1.	Формування основної ідеї. Щоб визначитися з
видом діяльності, дослідники створили фокусгрупи, до яких запросили новоприбулих. Було
визначено, що запис подкастів про проблеми, з
якими стикаються новоприбулі після еміграції,
якнайкраще відповідає їхнім потребам.
2.	
Означення конкретних дій. Щоб визначити
теми подкастів, з членами спільноти, які
прибули в різний час (зокрема, новоприбулими
та особами, які отримали статус переселенця в
Австрії), провели інтерв’ю.
3.	Реалізація діяльності. Записано подкасти
на теми, визначені як найкорисніші для
новоприбулих (підготовка до слухання щодо
надання статусу біженця та правила, які діють
у приміщеннях для їх розселення).
4.	Оцінка.
Дослідники
провели
інтерв’ю
зі
слухачами
подкастів,
щоб
надалі
проаналізувати їхні реакції, рекомендації та
будь-який потенційний вплив подкастів на
добробут.
У
подкастах,
фокус-групах
та
інтерв’ю
використовувалася мова прибулої спільноти
(арабська). Записи та інтерв’ю проводилися
за сприяння активних соціальних працівників
закладів ARC.

Терміни та вплив COVID
Змінний характер пандемічних обмежень
протягом періоду втілення концепції в життя
зумовив застосування гнучкого підходу.
Через різний рівень доступу деякі заходи
довелося проводити в онлайн-режимі за
допомогою різних технологій.

Застосування концепції FOCUS
Основну увагу дослідників було зосереджено
на такій складовій концепції FOCUS, як
залучення до спільної діяльності. Кожний,
хто брав участь у розробці дослідження,
раніше отримав необхідну інформацію щодо
передумов і практичних аспектів проведення
такого дослідження, а також концепції FOCUS.
Після завершення програми концепцію
використовували як керівництво для її
перегляду.

Ресурси
Уважається, що для цього проекту потрібно
відносно мало коштів і ресурсів. Розробка
початкових елементів програми (які загалом
не потрібні для її подальшої реалізації)
зайняла близько 3 місяців, включно з
тривалою
етичною
експертизою,
яка
зазвичай непотрібна в межах стандартної
практики. Загалом, за винятком етичної
експертизи, основна робота по спільному
створенню тем для подкастів і реалізації
ідеї (написання сценарію та запису), а також
розробці посібників для інтерв’ю тривала
шість місяців.
Час,
необхідний
для
проведення
індивідуального інтерв’ю, різнився. У
середньому інтерв’ю тривало приблизно
30–45
хвилин.
Попередні
співбесіди
проводилися в той же день. Повторні інтерв’ю
проводилися через 10 днів протягом двох
днів. У перервах між інтерв’ю всі учасники
протягом одного дня прослухали подкасти.
Необхідні навички включають переклад,
опитування/оцінку та запис подкастів.
Персонал, який не має досвіду, повинен
пройти підготовку з проведення інтерв’ю.

Оцінка та рекомендації
Проведено детальний аналіз глибинних інтерв’ю
зі слухачами подкастів. Основна увага приділялася
впливу подкастів.
Отримані результати довели ефективність підходу,
який передбачає залучення до спільної діяльності,
що має на меті надання допомоги новоприбулим
особам. Учасники проекту також відмічали
відчуття приналежності до спільноти.
Учасники потребують часу й підтримки, щоб
досягти того етапу, коли вони почуватимуться
достатньо комфортно, щоб зробити свій внесок у
спільну діяльність.
Учасники надали позитивні відгуки щодо подкастів
і зазначили, що отримали багато нової корисної
інформації.
Створення простору для самовираження та
діалогу в сприятливій атмосфері має важливе
значення
для
забезпечення
добробуту.
Цим обумовлюється практична значущість
застосування концепції FOCUS.

Рекомендації щодо подальшого розвитку
діяльності
Реалізація концепції FOCUS на рівні прибулих і
приймаючих спільнот сприяла би підвищенню
ефективності інтеграції. Як варіант, можна
залучити волонтерів.
Для участі в цьому дослідженні залучили
новоприбулих, які шукають міжнародного захисту,
однак у довгостроковій перспективі варто
приділити увагу таким темам, як-от мова, освіта
та участь на ринку праці. Таким чином можна
розширити спектр необхідних знань і навичок.

Проект FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Під час розробки програми залучення до спільної
діяльності необхідно одразу ж зазначити, скільки
методологічних підходів буде застосовано. Хоча
на початку така мета не ставилася, це завдання
також було виконано.

Рекомендації щодо концепції FOCUS і
супровідні вказівки щодо впровадження
Залучення до спільної діяльності має вирішальне
значення на ранніх етапах організації діяльності.
Учасники високо оцінили можливість вибрати
діяльність відповідно до їхніх потреб, а також
те, що їхні побажання було враховано. Концепція
FOCUS повинна передбачати застосування
методики залучення з метою надання інформації
на початковій фазі розробки програми.
Концепція FOCUS має на меті підкреслити
важливість
таких
соціально-економічних
факторів, як освіта й можливості на ринку праці,
для забезпечення динамічної інтеграції.
Учасники повідомили про переваги участі в
глибинних інтерв’ю з представниками спільноти,
хоча спочатку ці інтерв’ю не вважалися
частиною діяльності, а використовувалися
для збору інформації для подальшого аналізу.
Ці неочікувані результати підкреслюють
важливість створення безпечного простору та
надання можливості для відкритого діалогу з
членами прибулої спільноти. Рекомендації щодо
впровадження підходу FOCUS містять корисну
інформацію щодо створення такого простору
підтримки для спеціалістів-практиків.

Контактна інформація
Товариства Червоного
Хреста Австрії
www.roteskreuz.at
service@roteskreuz.at
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Німецька асоціація психосоціальних
центрів для біженців і жертв тортур (BAfF)
Семінари на тему расизму під час
психосоціальної роботи з біженцями
Концепція динамічної інтеграції FOCUS – це модель, яку
можна застосовувати для підвищення ефективності
існуючих практик інтеграції та розробки нових практик.
У межах дослідження BAfF вивчалася актуальність
складових концепції FOCUS з акцентом на MHPSS для
прибулих і приймаючих спільнот.
Німецька асоціація психосоціальних центрів
для біженців і жертв тортур (BAfF)
BAfF – це головна організація психосоціальних центрів, установ та ініціатив
по всій Німеччині, які надають психосоціальну та терапевтичну допомогу
переміщеним особам. BAfF здійснює керування 47 центрами психосоціального
лікування, установами та проектами медичної, психотерапевтичної та психосоціальної
допомоги й реабілітації для жертв катувань і осіб, що зазнали інших значних порушень
прав людини.

Семінари на тему расизму
За результатами аналізу наявних знань і даних, отриманих на ранніх етапах досліджень у
природних умовах, у рамках проекту FOCUS, расизм названо однією з головних перешкод
для інтеграції прибулих і приймаючих спільнот. Зокрема, виявлено негативний вплив проявів
расизму на психічне здоров’я. BAfF також опублікувала звіт щодо расизму та
його впливу на послуги, у якому викладено способи прояву расизму під час
надання послуг і міркування щодо того, як обізнаність щодо расизму в
терапевтичному контексті допомагає надавати необхідну допомогу
та підтримку біженцям. BAfF вважала надання інформації щодо
расизму пріоритетною задачею, оскільки більшість співробітників
психосоціальних центрів не ідентифікуються як темношкірі,
представники корінних народів та/або люди, що належать до інших
рас (black, indigenous and/or other people of colour, BIPOC).
У зв’язку з викладеним вище, асоціація BAfF прийняла рішення
провести дослідження в природних умовах і за його результатами
створити дорожню карту для застосування системного підходу до
розуміння та усунення проблеми расизму в контексті надання послуг та
викликів, з якими стикаються її клієнти.

Формат
Семінар мав на меті дослідити расизм як форму
дискримінації та насильства, з якими стикаються
клієнти психосоціальних центрів, а також
структурну проблему в установах. Мета семінару –
ініціювати зміни в психосоціальних центрах на
індивідуальному та структурному рівнях. Різні
психосоціальні центри виявили бажання провести
семінар для співробітників на цю тему.
Психотерапевти з досвідом проведення групових
обговорень і створення необхідних сприятливих
умов розробили структуру, зміст і підхід для
семінарів. Учасники вже повинні були пройти
перший етап конфронтації з тренерами BIPOC.
Семінар розроблено з метою створити відкритий
простір для обговорення проявів расизму в
психосоціальній сфері.
Психологів,
психотерапевтів
і
соціальних
працівників, які працюють у спеціалізованих
центрах, запросили зареєструватися на один
із двох 2-годинних семінарів на тему «Як ви
боретеся з проявами расизму під час роботи в
психосоціальному центрі». Тридцять учасників
відвідали
кожен
семінар,
який
включав
поєднання пленарних і секційних обговорень під
керівництвом досвідчених спеціалістів. Через
обмеження, пов’язані з пандемією, семінари
проводилися онлайн. Далі наведено їх структуру.
•	
Короткий вступ семінару (вбудований у
концепцію FOCUS) і визначення цілей (10 хв)
• 
Запитання за шкалою для оцінки знань і
зацікавленості (5 хв)
• Обговорення заздалегідь підготовлених питань
у невеликих групах (60 хв)
• Спільне обговорення ідей, обмін думками (45 хв)

Терміни та вплив COVID
Через змінний характер пандемічних
обмежень протягом втілення концепції
в життя всі заходи проводилися онлайн.
Аналіз показав, що досліджуваний формат
можна відтворити під час офлайн-семінарів,
особливо якщо для опрацювання питань
потрібно більше часу, хоча для цього можуть
знадобитися додаткові ресурси.

Застосування концепції FOCUS
Проблема расизму впливає на динамічну
інтеграцію у всіх її вимірах. У контексті цього
тематичного дослідження основну увагу було
зосереджено на таких складових концепції
FOCUS, як MHPSS і «прибулі та приймаючі
спільноти». Під час оцінки семінарів і вивчення
способів подальшого розвитку діяльності
різні елементи концепції було використано як
керівництво для перегляду програми.

Ресурси
Уважається, що для цього проекту потрібна
мала або середня кількість коштів і ресурсів.
Необхідно запросити спеціалістів, які знаються
на темі. Учасники семінару повинні пройти
перші етапи взаємодії до участі в семінарі.
Після
створення
програми
семінарів
(інструкцій, довідкових матеріалів, підходу
до оцінювання) потрібно небагато ресурсів. У
випадку очної зустрічі витрати можуть дещо
збільшитися (оренда приміщення, харчування,
канцелярські приладдя).

Оцінка та рекомендації
Формат забезпечив активне залучення учасників,
які підняли важливі практичні питання про вплив
расизму на клієнтів психосоціальних центрів і
назвали расизм потенційною перешкодою для
доступу до основних послуг, зокрема медичної
допомоги. Під час семінарів спеціалісти змогли
поглибити розуміння обставин, за яких расизм
може вплинути на інтеграцію.
Учасники підкреслили важливість розвитку
довірчих стосунків як частини терапевтичного
процесу, а також те, що відкрите обговорення
проявів расизму може мати важливе значення
для розвитку таких відносин. Окрім того, залучені перекладачі також можуть отримати користь
від інформації, почутої під час семінару про расизм.
На семінарах учасники ділилися ідеями (і
вигадували нові) щодо того, як розпочати
дискусію з клієнтами на тему расизму та як краще
підтримати їх, якщо клієнти стикаються з його
проявами. Визначено необхідність у допоміжному
спостереженні (практика регулярного обміну
досвідом і консультації), щоб персонал центру
підтримки завжди мав змогу висловити свою
думку з цієї теми.

Рекомендації щодо подальшого розвитку
діяльності
Для проведення поглибленої дискусії слід
збільшити тривалість семінару. Це особливо
важливо, якщо учасники не знайомі один з одним,
а необхідно створити довірливе середовище для
відкритого діалогу. Важливо залучити осіб BIPOC
до підготовки та проведення семінару. До
участі в семінарі учасники повинні пропрацювати
тему принаймні на ранніх етапах взаємодії.
Адміністративному персоналу та перекладачам,
які працюють у психосоціальних центрах, слід
запропонувати подібні семінари, оскільки вони
також можуть вплинути на досвід клієнтів.
Членів прибулої спільноти (клієнтів), які вже
виявили зацікавленість у цій темі, можна попросити

Проект FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

надати коментар і відгук. Можна організувати
багатоетапний процес, щоб у (колишніх) клієнтів
і учасників було більше часу й вони повільніше
просувалися та не втомлювали один одного.
Щоб забезпечити належний простір і захист
(колишнім) клієнтам, варто представляти їхні
цитати або історії, коли вони відсутні.

Рекомендації щодо концепції FOCUS і
супровідні вказівки щодо впровадження
Расизм як актуальна проблема, його вплив на
травму та ширша сфера застосування MHPSS
мають враховуватися в різноманітних практиках
динамічної інтеграції. MHPSS слід розуміти як більш
широку концепцію, яка досліджує соціальний
вплив на індивіда й навпаки.
Тему расизму необхідно включати в тренінги,
навчальні курси та, якщо доречно, заняттяспостереження для психотерапевтів, психологів і
соціальних працівників, щоб кожний співробітник
знав, як підтримати клієнтів, які стикнулися з
проявами расизму.
Хоча це дослідження не сприяло прямій
взаємодії між членами прибулої та приймаючої
спільнот, проводилася інтенсивна робота з
членами приймаючої спільноти (персоналом
психосоціального центру) з метою підвищення
обізнаності щодо того, як члени прибулої спільноти
можуть постраждати від проявів расизму в
Німеччині та як краще підтримати їх у подоланні
системних проявів расизму.
BAfF
підкреслила,
що
інформаційнороз’яснювальна робота є необхідною умовою
викорінення структурних і системних проявів
расизму, які іноді спостерігаються в політиці та
роботі допоміжних служб. У концепцію FOCUS
необхідно включити поняття інформаційнороз’яснювальної роботи як потенційного фактора,
що сприятиме динамічній інтеграції, зокрема
в межах такої складової, як багатосторонні
партнерства та координація.

Контактна
інформація BAfF
www.baff-zentren.org
info@baff-zentren.org
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Регіональне інтеграційне
партнерство Сконе (PS), Швеція
Інформування мігрантів із питань охорони
здоров’я. Фундаментальна програма
підтримки психічного здоров’я та добробуту
Концепція динамічної інтеграції FOCUS – це модель, яку можна
застосовувати для підвищення ефективності існуючих практик
інтеграції та розробки нових практик.
У межах дослідження, проведеного Партнерством Сконе
(PS), вивчалася актуальність двох складових концепції
FOCUS: MHPSS та багатосторонніх партнерств і координації.
Партнерство Сконе (Partnership Skåne, PS)
Партнерство Сконе – багатостороннє партнерство, яке несе основну відповідальність
за надання послуг, пов’язаних з інтеграцією, на території великого шведського регіону
Сконе. PS об’єднує партнерів із державного сектору, наукових кіл і громадянського
суспільства, що працюють у різних галузях. Координація роботи PS здійснюється через
п’ять регіональних центрів, що полегшує співпрацю та дає змогу охопити всіх членів
прибулої спільноти.

Програма поглибленої підтримки психічного здоров’я та добробуту членів
прибулої спільноти
В основі нещодавно запущеної Програми підтримки психічного здоров’я та добробуту
від Партнерства Сконе, яка реалізується за підтримки Міністерства охорони здоров’я та
соціальних справ Швеції, лежать результати міжнародних досліджень взаємозалежності між
міграцією та психічним здоров’ям. Складові, передбачені програмою: 1) групи
підтримки / навчальні групи з питань психічного здоров’я та добробуту для
членів прибулої спільноти; 2) скоординовані зусилля щодо створення
сприятливого середовища в групах обговорення; 3) тренінги з питань
психічного здоров’я та добробуту для комунікаторів із питань цивільного
захисту та охорони здоров’я (Civic and Health communicator, CHC).
CHC – це переважно колишні мігранти, які проходять навчання, щоб
допомагати під час спілкування з членами прибулої спільноти після їх
приїзду у Швецію. Вони виконують роль посередників між офіційними
органами та біженцями. Адміністративна рада округу Сконе ініціювала
та провела навчання для нового підрозділу CHC, які надалі братимуть
участь в обговоренні питань психічного здоров’я та добробуту, а також
психічного здоров’я й батьківства на місцях. Підготовка CHC та її оцінка є
одним із напрямків діяльності PS і її партнерів.

Формат
Мета заходу полягала в тому, щоб через курс у рамках
освітньої платформи MILSA для CHC залучити
велику групу CHC, які спеціалізуватимуться на
питаннях психічного здоров’я та добробуту. Мета
курсу – створення в кожній спільноті спеціальних
груп для обговорення питань 1) психічного
здоров’я та добробуту або 2) психічного
здоров’я, добробуту та батьківства для членів
прибулих спільнот. CHC залучають у ці групи членів
спільноти.
Розроблені матеріали використовуються під час
навчання CHC та наступних зборів груп спільноти.
Розроблено два комплекти матеріалів.
1.	Після втечі. 5 короткометражних фільмів про
психічне здоров’я та батьківство – методичні
матеріали для проведення дискусій у групах
підтримки. (Спочатку було продемонстровано
один із фільмів серії, щоб перевірити, чи можна
використовувати фільми без комфортних умов
поглибленої програми. Результати показують,
що сприятливе середовище є важливим).
2.	Доступні можливості після втечі. Програма,
розроблена за участі CHC, яка передбачає
залучення груп підтримки для членів прибулих
спільнот, які потребують підтримки через стрес,
пов’язаний із міграцією.
29 CHC взяли участь у тренінгу, який потім було
оцінено науковими консультантами проекту та
учасниками (у формі відгуку). У містах Мальме
та Лунд, де проводилося пілотне випробування
програми, було організовано групи підтримки.
Також
було
налагоджено
структурований
зворотний зв’язок з учасниками прибулої
спільноти, головним чином у формі обговорень у
фокус-групах.

Застосування концепції FOCUS
Дві з чотирьох складових концепції FOCUS
лежать в основі тематичного дослідження та
поточної роботи PS: MHPSS і багатосторонні
партнерства та координація. Крім того,
використовувався
підхід
залучення
до
спільної діяльності. Загалом, це дослідження
є прикладом реалізації концепції FOCUS як
основи для аналізу діяльності та ілюстрації
застосування практик динамічної інтеграції
у великій, загальнодоступній мережі, яка
забезпечує основну підтримку інтеграції.

Терміни та вплив COVID

Resursi

Розклад занять змінювався відповідно до
обмежень, пов’язаних із пандемією. Деякі
групи працювали в онлайн-форматі.

Вважається, що для цього проекту потрібно
багато коштів і ресурсів. Створення
та
реалізація
діяльності
вимагали
різноманітних ресурсів і участі низки
організацій. Хоча відсутні витрати на запуск
і оцінку, проект містить елементи, які
можна масштабувати для існуючих програм
інтеграції в різноманітних контекстах, після
чого найбільшими статтями витрат будуть
навчання організаторів та виготовлення
навчальних матеріалів різними мовами.

Оцінка та рекомендації
Програма довела свою практичну ефективність,
однак необхідно внести деякі зміни. Оцінка курсу
CHC виявила, що тренінг у межах поглибленої
програми
підтримки
психічного
здоров’я,
добробуту та батьківства був корисним і цікавим.
Багато учасників заявили, що отримали більше
корисної інформації, ніж очікували. Однак
тривалість курсу не відповідає такій структурі
та наповненню. Більшість CHC запропонували
запланувати більше навчальних днів. Були також
пропозиції запланувати додаткові заняття, коротші
за тривалістю. Скорочення курсу не розглядалося
як альтернативне рішення, оскільки всі матеріали
були оцінені як актуальні та важливі.
В оцінці експериментальної програми зазначено,
що учасники програми оцінили програму як
цінну, оскільки вони були мотивовані та отримали
знання про стрес, горе, звички для зміцнення
здоров’я, батьківство у Швеції та можливості
вирішення практичних повсякденних проблем.
Учасникам сподобалося, що вони мали можливість
обговорити свій стресовий стан, викликаний
міграцією, рідною мовою з іншими учасниками та
організаторами зустрічі, які мали подібний досвід.
Завдяки цій можливості та перегляду серіалу
«Після втечі» вони змогли поглянути на ситуацію
під іншим кутом.
Дві складові концепції FOCUS, MHPSS і
багатосторонні партнерства та координація,
складають основу практики MILSA. Щоб посилити
взаємозв’язок між прибулою та приймаючою
спільнотами, можна застосувати підхід залучення
до спільної діяльності та спільної відповідальності.

Рекомендації щодо концепції FOCUS і
супровідні вказівки щодо впровадження
Інтеграційні практики MHPSS покликані підвищити
стійкість і посилити особисті ресурси членів
прибулої спільноти. Для цього необхідно перейти
від лікування до профілактики з акцентом на
психологічну стійкість. Цю концепцію адаптації
й подолання складних життєвих ситуацій можна
застосувати на рівні особистості, сім’ї та спільноти.

Проект FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Дослідження показують, що превентивні заходи
підтримки психічного здоров’я членів сімей
переселенців можуть допомогти їм віднайти
захисні ресурси й тим самим зміцнити психологічну
стійкість.
За можливості в інтеграційних практиках MHPSS
необхідно врахувати культуру та мову спільноти.
В інтеграційних практиках MHPSS слід
врахувати інформацію щодо травми, щоб
уникнути створення травмуючих умов, при
цьому увагу слід зосередити на підтримці
психічного здоров’я біженців, а не лікуванні.
Підґрунтям ефективних інтеграційних практик
MHPSS є створення сприятливого середовища
соціальної підтримки та зміцнення соціальних
взаємин. Необхідно створити відповідні структури
для подальшої підтримки та видачі необхідних
направлень.
Інтеграційні практики MHPSS повинні сприяти
інформуванню з питань психічного здоров’я,
щоб запобігти упередженості та дискримінації.
Необхідно залучати новоприбулих до спільної
діяльності на всіх етапах циклу проекту/програми,
щоб посилити відчуття приналежності та довіри.
Важливо запровадити довгостроковий та
сталий підхід до міжсекторної співпраці. Це
довготривалий процес вибудовування зв’язків і
накопичення знань, а не короткочасна взаємодія.
PS виокремило шість ключових компонентів
успішної співпраці з багатьма зацікавленими
сторонами:
• системний підхід як основа співпраці;
•	
цілісна модель, яка поєднує стратегічне
співробітництво з оперативною організацією;
• сприятливі умови для співпраці;
• підтримка на рівні керівництва;
• урахування регіональних особливостей;
• ефективність обговорень як інструменту.

Контактна інформація
Партнерства Сконе
www.partnerskapskane.se
skane@lansstyrelsen.se

Цей проект профінансовано в межах програми досліджень та інновацій Європейського Союзу Horizon 2020 згідно з грантовою угодою № 822401.
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Практики інтеграції на
основі концепції FOCUS

Товариство Червоного Хреста
Великобританії (BRC)
Програма сприяння возз’єднанню
сім’ї та інтеграції
Концепція динамічної інтеграції FOCUS – це модель, яку можна застосовувати
для підвищення ефективності існуючих практик інтеграції та розробки нових
практик.
У межах дослідження, проведеного Товариством Червоного Хреста
Великобританії (BRC), вивчалася актуальність двох складових
концепції FOCUS: MHPSS і прибулі та приймаючі спільноти (включно
з волонтерською діяльністю).
Товариство Червоного Хреста Великобританії (British Red Cross, BRC)
BCK je najveći pružatelj usluga za izbjeglice, tražitelje azila, ranjive migrante i žrtve
trgovine BRC є найбільшим у Сполученому Королівстві постачальником послуг для
біженців, шукачів притулку, уразливих мігрантів і жертв торгівлі людьми. Принципи
BRC та робота із захисту прав дають змогу забезпечити справедливе та гідне ставлення
до людей, які шукають прихистку у Великобританії. Членів британської спільноти
заохочують приєднатися до спільноти Every Refugee Matters (Кожний біженець має
значення) і долучитися до захисту прав.

Програма сприяння возз’єднанню сім’ї та інтеграції
FRIS – перша національна програма підтримки інтеграції возз’єднаних сімей біженців
у Великобританії. У межах проекту надано підтримку 900 возз’єднаним сім’ям біженців (це
близько 3000 осіб) у побудові нового спільного життя у Великобританії, а також зібрано
надійні аргументи для формування поточного й майбутнього національного дискурсу
щодо інтеграції. FRIS фінансується Фондом Європейського Союзу з надання притулку, міграції
та інтеграції (AMIF) і підпорядковується відповідному державному органу Великобританії.
Роботу в рамках FRIS розпочали наприкінці 2018 року й планували завершити у вересні
2020 року, проте строк реалізації було продовжено до квітня 2022 року.
У рамках FRIS дослідники Единбурзького університету королеви Маргарет
провели якісне дослідження, яке передбачало проведення семінарів із
картування, опитування через «додаток для соціальних зв’язків» та інтерв’ю
із сім’ями. Третім учасником проекту виступила найбільша національна
неурядова організація у Великобританії Barnardo’s, яка надає підтримку
дітям, які потребують захисту, на території Англії, Шотландії, Уельсу та Північної
Ірландії. У межах FRIS Barnardo’s пропонує підтримку з інтеграції дітей, яка
передбачає оцінювання, роботу з дітьми та надання допомоги батькам. Сім’ям
з комплексними потребами також пропонується 10-тижнева програма групової
роботи, яка включає групові заняття з батьками та дітьми.

Формат
FRIS має дві ключові цілі:
1. Надання
інтеграційної
возз’єднаних сімей.

підтримки

для

2. Розширення бази знань про соціальні зв’язки
біженців.
Ці комплексні цілі
проміжних цілей:

передбачали

досягнення

•	
Вивчення проблем і потреб сімей та
інформаційна підтримка (1:1).
•	
Надання підтримки у форматі «рівний – рівний»
на базі центру та проходження психосоціальних
консультацій у спеціалістів.
•	
Вивчення проблем і потреб та захист прав дітей
у возз’єднаних сім’ях (1:1).
• 10-тижнева групова програма для возз’єднаних
сімей із комплексними потребами.
•	
Надання сім’ям дружньої підтримки та
необхідної інформації; набуття необхідних
навичок за допомогою схеми товаришування
та навчання «рівний – рівний».
•	
Інтеграція осіб із возз’єднаних сімей через
програму розміщення в друзів і мовні канікули
(для вивчення третьої мови, наприклад мови
жестів) у колі членів спільноти.
• 
30 грантів для громадських організацій
нижньої ланки: 4000 фунтів стерлінгів (4800
євро) кожен.
• 
Проведення
співробітниками
відділу
досліджень і розробок FRIS занять зі збільшення
потенціалу для представників місцевої влади,
онлайн-вебінари з презентацією результатів
досліджень та брифінги щодо політики.
Заходи відбувалися у великих містах, хоча не в
кожному місті всі види діяльності були доступні.
Завдяки такому підходу вдалося оцінити
елементи FRIS: сімейні зв’язки (відновлення
зв’язків у возз’єднаних сім’ях), громадські
зв’язки (підтримка «рівний – рівний» через
надання освітніх послуг і спілкування) або
зв’язки з приймаючою спільнотою (підтримка
новоприбулих для налагодження зв’язків із
місцевим населенням через схему спілкування з
приймаючою стороною, мовні канікули та схему
грантів).

Застосування концепції FOCUS
Загалом, це дослідження стало основою для
аналізу діяльності та ілюстрації застосування
складових концепції FOCUS у великій,
загальнодоступній
мережі
неурядових
організацій, яка забезпечує основну підтримку
інтеграції. Крім того, його зосередженість
на возз’єднанні сім’ї дає уявлення про одну
з основних проблем захисту прав біженців і
довгострокової інтеграції.

Терміни та вплив COVID
Програму FRIS було розпочато ще до
спалаху пандемії у 2020 році. З того часу
розклад заходів регулярно оновлювався.
Враховуючи значення взаємодії віч-на-віч у
розвитку позитивних міжгрупових контактів,
довелося долати суттєві труднощі.

Ресурси
Вважається, що для цього проекту потрібно
багато коштів і ресурсів. Хоча відсутні
витрати на запуск та оцінку, проект містить
елементи, які можна масштабувати для
існуючих програм інтеграції, після чого
найбільшими статтями витрат будуть
навчання організаторів та робота з клієнтами.

Оцінка та рекомендації
Опитані вигодонабувачі повідомили про значні
позитивні зміни в задоволенні їхніх нагальних
потреб, зокрема в житлі, охороні здоров’я, освіті
та соціальних виплатах. Після участі в проекті
учасники:
•	
почувалися більш впевнено та безпечно у
Великобританії;
• стали частиною місцевої спільноти;
• 
отримали інформацію про свої права та
доступність основних послуг;
• відновили сімейні зв’язки;
• завели друзів;
• відчули себе щасливішими та впевненішими;
• відзначили покращення добробуту.
Знання і досвід співробітників агенції Barnardo’s
і проведена робота, орієнтована на добробут
дітей, допомогли соцпрацівникам, які працюють із
біженцями, зрозуміти потреби кожної сім’ї.
Біженці часто стикаються з ізоляцією та
проблемами з психічним здоров’ям, через що
їхні соцпрацівники перевантажені, тому обидві
категорії учасників високо оцінили психосоціальну
підтримку, надану в межах програми. Участь у FRIS
вплинула на психічне здоров’я бенефіціарів: вони
повідомили, що почуваються щасливішими,
впевненішими і їхній добробут покращився.

Рекомендації щодо подальшого розвитку
діяльності
Прийнято рішення посилити залучення до спільної
діяльності в деяких областях. Також заявлено
бажання надати учасникам можливості для
розширення видів діяльності. Якщо цю ініціативу
вдавалося реалізувати, учасники надавали
позитивні відгуки.

Рекомендації щодо концепції FOCUS і
супровідні вказівки щодо впровадження
Хоча у Белфасті заходи дружньої підтримки
довелося перенести в онлайн-формат через
обмеження, вони отримали дуже схвальні відгуки.
Біженці змогли знайти друзів, отримати
неформальні поради та познайомитися з містом.
Успіх таких же заходів у Лестері продемонстрував,
що волонтерство може підвищити ефективність
роботи в спільнотах і забезпечити членам обох
спільнот активну участь у заходах, особливо
якщо є дуже вмотивовані волонтери й ретельно
вибирати, куди їх залучати.
До
COVID-19
мовні
канікули
вважалися
ефективним інструментом, який допомагав
прибулій і приймаючій спільнотам об’єднатися
в інклюзивному середовищі, отримати багато
позитивних емоцій і можливості під час спільного
вивчення третьої мови.
Завдяки тому, що проект передбачав партнерство
трьох організацій, які працюють на національному
рівні та на місцях (на восьми локаціях), саме
аспект багатосторонніх партнерств і координації
концепції FOCUS було покладено в основу
програми FRIS. Співпраця з Barnardo’s дала
змогу обом партнерам поділитися знаннями
та досвідом і надати «комплексні послуги з
урахуванням нагальних потреб» у рамках FRIS.
Соцпрацівники, які першими взаємодіють із
біженцями, стикнулися із затримками й труднощами
при оцінюванні основних послуг, передбачених
законом, які за потреби забезпечують важливу
інформаційну підтримку вигодонабувачам. Це
обумовлює необхідність поєднання координації
та інформаційної підтримки в допустимих межах.
Усі дані, включно з даними трекера, виявилися
цінними для збору інформації, якою можна
поділитися зі сторонніми організаціями, щоб
покращити принципи та практику.
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Цей проект профінансовано в межах програми досліджень та інновацій Європейського Союзу Horizon 2020 згідно з грантовою угодою № 822401.

