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Програма навчання СТАРТ A1:
Навички управління стресом

Хто може брати участь?
Якщо ти:
 � віком від 13 до 17.
 � біженець (без супроводу або у супроводі сім‘ї/друзів).
 � пережив травмуючу подію.
 �  маєш достатні навички у читанні та розумінні німецької, 

англійської, дарі, арабської, сомалійської, української чи 
російської мов.

Тоді «СТАРТ» — це саме те місце, яке тобі 
потрібне!

Залишилися питання чи цікавить участь у «СТАРТ» та 
вивченні стратегій, що допоможуть у врегулюванні стресу? 
Тоді сміливо пиши нам на електронну пошту або телефонуй!

Адреса

Контакти

Проф. д-р мед.н. Єва Мьолер, головний лікар 
Андреа Діксіус, старший психолог

Телефон: +49 (0)6805 / 9282-0 (Офіс) 
Sekr.kjp@sb.shg-kliniken.de
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Чим мені допоможуть групові заняття?

Навчання передбачає 8 модулів. 
Ці 8 модулів охоплюють:

 � Навички для покращення уважності
 � Навички релаксації
 � Навички управління стресом
 �  Навички сприйняття емоцій та навички управління 

емоціями
 � Стратегії подолання кошмарів

Програма навчання  
СТАРТ A1 для юних 
біженців

Бажаєш знизити стрес та навчитися 
ефективно боротися з ним?
Тоді «СТАРТ» — це саме те місце, яке тобі потрібне!

Що насправді означає «СТАРТ»?
«СТАРТ» розшифровується як СТРЕС, ТРАВМАТИЧНІ 
СИМПТОМИ, АКТИВАЦІЯ, РЕГУЛЯЦІЯ ТА ТЕРАПІЯ.
«СТАРТ» — це навчальний курс, де ти навчишся 
корисних стратегій та дізнаєшся про так звані «навички».

Усі учасники будуть випадково розділені на дві групи. 
Одна група буде проходити навчання відразу («Група 
втручання»), інша група — після деякого часу очікування 
(«Контрольна група очікування»).

Що таке «навички» та для чого вони 
потрібні?
Навички — це здібності, які допомагають тобі зменшити 
стрес у короткостроковій чи довгостроковій перспективі.
Ці навички здатні допомогти тобі впоратися із кризовими 
ситуаціями та зменшити прояв сильного стресу. 
Завдяки груповим вправам ти зміцниш здатність 
розпізнавати власні почуття, сприймати імпульси до дії 
та справлятися із почуттями правильним способом. Крім 
того, ти навчишся стратегіям спілкування з людьми, що 
оточують тебе.

«СТАРТ» — це безкоштовний навчальний курс, який не 
залежить від медичного страхування.

Що тебе очікує?

 � кваліфікована діагностика
 � різноманітні вправи
 � групові заняття з командою підтримки

Розклад у «СТАРТ»

 � групові заняття тривалістю по 60 хвилин
 � 2 заняття на тиждень (більш ніж 8 тижнів)
 �  через чотири тижні повторні заняття для покращення 

результату
 � Кількість людей у групі: 3–8 осіб

Ахмад, 17 років
«Іноді я дійсно забував про всі свої турботи під час занять у 
групі. [...] Я досі зберігаю в кімнаті свою «Скриньку навичок». 
[...] Мені сподобались заняття у «СТАРТ» і я навіть сумую за 
групою».

Співробітництво між Університетським медичним центром Майнца та 
Федеральним міністерством освіти та наукових досліджень Стисло про «СТАРТ»

СТРЕС НАВИЧКИ

РОЗСЛАБЛЕННЯ

Вправи на уважність

Дихальні вправи

Вправи на розслаблення

(Dixius, A., & Möhler, E. (2016). START Stress-Traumasymptoms-Arousal- 
Regulation-Treatment (СТАРТ Стрес, травматичні симптоми, активація, 
регуляція та терапія) – Посібник з початкової стабілізації та модуляції 
збудження в дітей та підлітків, які перебувають у стані сильного стресу. 
(с.93) Saarbrücken (Саарбрюккен))

Цілі та переваги

Навички, отримані на заняттях «СТАРТ», допоможуть тобі
 � боротися з кризовими ситуаціями.
 � запобігати стресу та зменшувати його рівень.
 � справлятися з сильними емоціями.
 �  формувати та зміцнювати впевненість у власних 

силах.


