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Київ, 14 липня 2022 – На платформі Дія.Цифрова освіта

з’явився новий освітній серіал «Психологічна підтримка себе та
близьких для цивільних». Курс містить корисні поради від
психологів, які допоможуть кожному опанувати себе в
критичних умовах. Це 15 серій тривалістю 4-8 хвилин, завдяки
яким кожен дізнається, як допомогти близьким і рідним
підтримувати здоровий психічний стан в умовах війни.

Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з
питань євроінтеграції: «Під час повномасштабної війни
Мінцифра адаптувала діяльність до найактуальніших потреб
українців. Тому ми запускаємо на платформі Дія.Цифрова освіта
новий серіал, присвячений темі психологічної напруги. Адже ця
проблема наразі є однією з найпоширеніших і наймасштабніших.
Закликаю поширювати освітній серіал серед своїх родичів і
знайомих, щоб допомогти їм впоратися зі стресом і тривогою». 

Курс допоможе українцям:

Дізнатися, як звільнитися від стресу та напруги

Допомогти дітям пережити негативні емоції
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Вміти працювати з негативними думками

Вирішити непорозуміння з близькими

Пережили психологічну травму

Дізнатися про етапи переживання горя

Олена Урсу, керівниця групи проєктів із демократичного
врядування ПРООН в Україні, наголосила, що доступ до охорони
здоров’я та психологічної допомоги вкрай важливий, оскільки
війна негативно впливає на всіх українців.

«Мільйони українців живуть у постійній тривозі та потребують
допомоги, щоб знизити рівень стресу. Ми в ПРООН віримо, що
запуск освітнього серіалу дозволить українцям отримати першу
психологічну самодопомогу, щоб впоратися з виснаженням і
тривогою, та дізнатися, як вони можуть допомогти своїм
близьким», - сказала Олена Урсу.

Курс створено Міністерством цифрової трансформації України за
підтримки проєкту ПРООН в Україні «Права людини для
України», який впроваджується та фінансується Міністерством
закордонних справ Данії, та проєкту «Цифрові, інклюзивні,
доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні»
(Проєкт підтримки Дія), що впроваджується за фінансової
підтримки Швеції.
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