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Передмова 
 

Самогубства забирають безліч життів. Щороку від них помирає понад 800 000 людей, це друга 
найпоширеніша причина смерті серед осіб віком 15-29 років. За деякими даними, на кожну дорослу 
людину, яка гине внаслідок самогубства, припадає понад 20 людей, які намагаються скоїти 
самогубство. Руйнівний вплив самогубства на сім'ї, друзів та громади триває дуже довго. Часто 
суїцидальна поведінка є наслідком взаємодії соціальних, психологічних, культурних та інших чинників, 
а стигматизація самогубства призводить до того, що багато людей відчувають, що не можуть 
звернутися за допомогою. Більшість випадків самогубств припадає на країни з низьким та середнім 
рівнем доходу, де ресурси і послуги, якщо вони взагалі є, часто дефіцитні та обмежені, коли необхідні 
раннє виявлення, лікування та підтримка. Ці вражаючі факти та відсутність своєчасного втручання 
перетворили самогубство на серйозну глобальну проблему, яку потрібно негайно вирішувати. 

Громади можуть відігравати вирішальну роль у запобіганні самогубствам. Вони можуть надавати 
соціальну підтримку вразливим особам, брати участь у подальшому супроводі, боротися зі стигмою 
та підтримувати тих, хто втратив близьких через самогубство. Вони можуть дати відчуття 
приналежності до громади та зв’язку з її членами. Зрештою, громади також можуть реалізувати 
конкретні стратегії запобігання самогубствам, що відповідають їхнім потребам. 

Сприяння залученню громад до запобігання самогубствам — важливе завдання. У той час як 
влада країни повинна взяти на себе провідну роль у розробці та впровадженні комплексних 
мультисекторальних стратегій запобігання самогубствам, громади можуть підтримати та 
вдосконалити розроблені заходи з урахуванням своїх потреб, пріоритетів та обставин. 

Канадська комісія з питань психічного здоров'я розпочала обговорення громадської ініціативи 
№308 із заохочення усіх 308 членів парламенту Канади та лідерів громад провести бесіду у своїй 
громаді щодо запобігання самогубствам. Ініціатива пропонує колективний підхід для об’єднання 
громад, обміну досвідом, визначення проблем та вжиття дієвих заходів для зменшення рівня 
самогубств та впливу суїцидальної поведінки в Канаді. Зацікавлені члени спільноти, люди з життєвим 
досвідом зіткнення із самогубством та інші зацікавлені сторони діляться дієвими підходами та 
виявляють прогалини у доступі до допомоги, лікуванні та підтримці. 

Всесвітня організація охорони здоров’я співпрацювала з Канадською комісією з питань психічного 
здоров’я, щоб адаптувати цей колективний підхід для використання у різних країнах світу. Цей 
інструментарій є покроковим посібником для громад, що покликаний залучити їх до діяльності із 
запобігання самогубствам, навчити їх брати на себе відповідальність за цей процес та підтримувати 
його. Інструментарій не є посібником із застосування конкретних підходів; він, радше, описує активний 
колективний процес «знизу-догори», що допомагає громадам визначати, пріоритезувати та 
реалізувати важливі заходи, відповідні їхньому місцевому контексту, які можуть впливати на політику 
та послуги і формувати їх. 

Ми сподіваємося, що цей інструментарій для залучення громад буде використовуватися у 
багатьох країнах та контекстах. Разом ми працюємо задля досягнення нашої кінцевої мети — 
зменшення кількості самогубств. Держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я взяли на 
себе зобов’язання виконувати «План дій у галузі психічного здоров’я на період 2013-2020 рр.» та 
працювати над досягненням глобальної мети — знизити рівень самогубств на 10% до 2020 року. 
Рівень самогубств є одним із погоджених показників  «Цілей сталого розвитку» ООН, а саме цілі 3.4. у 
сфері охорони здоров'я: «до 2030 року зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних 
захворювань шляхом профілактики та лікування, сприяти міцному психічному і фізичному здоров'ю.» 
Цього не вдасться досягти, якщо громади не будуть активно долучатися до діяльності із запобігання 
самогубствам. 
 

Доктор Шекхар Саксена, директор Департаменту з питань психічного здоров’я 
та зловживання психоактивними речовинами ВООЗ 
Луїза Бредлі, президент і головний виконавчий директор Канадської комісії з 
питань психічного здоров’я 
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Запобігання самогубствам: роль громад 
 
Вступ 

Громади відіграють вирішальну роль у запобіганні самогубствам. Цей інструментарій створений 
на основі звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) «Запобігання самогубствам: 
глобальний імператив» (WHO, 2014) та містить практичні поради для залучення громад до діяльності 
із запобігання самогубствам. 

Залучення громад — активний колективний висхідний процес, за допомогою якого громади можуть 
впливати на політику і послуги та формувати їх (McLeroy et al., 2003). Для цього громади можуть 
розпочати втілювати важливі та відповідні місцевому контексту заходи. Однак, попри те, що техніки 
залучення громад все більше набувають популярності як інноваційні підходи до охорони фізичного та 
психічного здоров’я, часто бракує наочних прикладів та рекомендацій для їхньої успішної розробки та 
виконання (Mendel et al., 2011). За умови належного впровадження проєкти залучення громад можуть 
бути дуже ефективними у вирішенні проблем психічного здоров'я в цілому та запобігання 
самогубствам зокрема. Такі підходи часто є відносно маловитратними і тому особливо привабливі для 
країн з низьким та середнім рівнем доходу, де стигма та табу часто обмежують особам із суїцидальною 
поведінкою доступ до якісної допомоги. 

Коли мова йде про такі делікатні проблеми, як запобігання самогубствам, часто важко зрозуміти, 
як і з чого починати діяльність. Тому цей інструментарій містить деякі практичні поради, які можуть 
використовувати громади усього світу, незалежно від наявних ресурсів чи поточної ситуації із 
запобігання самогубствам. 
 
Розуміння проблеми самогубства 

Щорічно у світі від самогубств помирає понад 800 000 людей, це друга найпоширеніша причина 
смерті серед осіб віком 15-29 років (WHO, 2014). Однак, оскільки самогубство —проблема делікатна, 
дуже ймовірно, що не всі випадки реєструються через стигму, криміналізацію самогубства у деяких 
країнах та недосконалі системи нагляду. 

Близько 75% усіх випадків самогубства припадають на країни з низьким та середнім рівнем 
доходу. У країнах з високим рівнем доходу чоловіки утричі частіше скоюють самогубства, аніж жінки, 
але в країнах з низьким та середнім рівнем доходу це співвідношення складає 1,5:1. Майже у всіх 
регіонах світу найвищий рівень самогубств — серед осіб віком 70+ років для обох статей. У деяких 
регіонах рівень самогубств зростає з віком, тоді як в інших пік рівня самогубств припадає на молодь. 
У країнах з низьким та середнім рівнем доходів значно вищі показники самогубств серед молоді та 
жінок похилого віку, аніж у країнах з високим рівнем доходу, тоді як чоловіки середнього віку значно 
більше схильні до самогубств у країнах з високим рівнем доходу, аніж у країнах з низьким та середнім. 
В усьому світі на самогубства припадає 50% усіх випадків насильницьких смертей (тобто смертей 
внаслідок міжособистісного насильства, збройних конфліктів та самогубств) серед чоловіків і 71% — 
серед жінок (WHO, 2014). 

Соціальні, психологічні, культурні та інші чинники можуть взаємодіяти, збільшуючи ризик 
суїцидальної поведінки. До факторів ризику самогубства належать, наприклад, попередні спроби 
самогубства, проблеми та розлади психічного здоров’я, зловживання психоактивними речовинами, 
втрата роботи чи фінансові проблеми, травми чи насилля, а також хронічний біль чи хвороба, у тому 
числі рак, діабет та ВІЛ/СНІД . На жаль, часто уряди та політики не вважають запобігання 
самогубствам першочерговим завданням. Воно повинно стати пріоритетним питанням глобальних 
програм у сфері охорони громадського здоров'я та державної політики. Необхідно підвищувати 
обізнаність щодо того, що самогубство — це важлива проблема. Для цього варто застосовувати 
комплексний підхід, який враховує соціальні, психологічні та культурні наслідки. 

Важливо розуміти місцевий контекст кожної громади, щоб визначити групи ризику самогубства. 
Це дозволяє спрямувати діяльність із запобігання самогубствам у громаді на тих, кому це найбільш 
потрібно (Wasserman, 2016). 
 
Чому важливо запобігати самогубствам 

У 2013 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я (WHO, 2013) прийняла «План дій з охорони 
психічного здоров'я на 2013-2020 роки». Серед його пріоритетів — запобігання самогубствам, а серед 
глобальних цілей — зменшення рівня самогубств у країнах світу на 10% до 2020 року. Рівень 
самогубств є одним із показників  «Цілей сталого розвитку до 2030 року» ООН, а саме цілі 3.4. у сфері 
охорони здоров'я, яка передбачає зменшення на третину передчасної смертності від неінфекційних 
захворювань шляхом профілактики та лікування та сприяння міцному психічному і фізичному 
здоров'ю. 
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Самогубствам можна запобігти. Комплексні мультисекторальні стратегії запобігання 
самогубствам мають важливе значення для зменшення кількості самогубств у всьому світі, а підходи 
на рівні громади повинні бути частиною ефективної стратегії. Запобігання самогубствам важливе не 
тільки для окремих людей та сімей, але й для благополуччя громад, системи охорони здоров’я та 
суспільства в цілому. 

Запобігання самогубствам може мати позитивний вплив на громади завдяки: 
• зміцненню здоров'я та добробуту членів громади; 
• уповноваженню громад визначати та застосовувати втручання; 
• розбудові спроможностей місцевих медичних працівників та інших гейткіперів. 

 

Чому громади відіграють важливу роль у запобіганні самогубствам 
 

Держава повинна взяти на себе провідну роль у запобіганні самогубствам, щоб розробляти та 
впроваджувати комплексні мультисекторальні національні стратегії запобігання самогубствам. У 
деяких країнах впроваджуються багаторівневі програми запобігання самогубствам у громадах. Було 
помічено, що при одночасному впровадженні різних заходів та видів діяльності може досягатися 
синергетичний ефект (Harris et al., 2016). Проте варіації рівнів самогубств в межах однієї країни 
(наприклад, у різних географічних регіонах) свідчать про те, що низхідні державні та висхідні локальні 
процеси із запобігання самогубствам потрібно здійснювати у тісній взаємодії. Отже, громади відіграють 
важливу роль у запобіганні самогубствам, коли вони прокладають мости між потребами громади, 
національною політикою та науково обґрунтованими підходами, адаптованими до місцевих умов. 

Тема самогубства оповита стигмою, соромом і непорозумінням. Це означає, що люди часто не 
звертаються або не можуть звернутися за належною допомогою. Запобігання самогубствам не можна 
покладати на одну особу, організацію чи установу; тут необхідна підтримка всієї громади. Внесок 
громади має важливе значення для будь-якої національної стратегії запобігання самогубствам. 
Громади можуть зменшити ризик та посилити захисні чинники, надаючи соціальну підтримку 
вразливим людям та організовуючи подальший супровід, підвищуючи обізнаність, борючись зі 
стигмою та підтримуючи тих, хто втратив близьких через самогубство. Члени громади також можуть 
підняти питання про важливість реєстрації випадків самогубства та спроб самогубства. У деяких 
випадках члени або представники громади можуть взяти на себе роль так званих «гейткіперів» і 
виявляти людей з суїцидальними ризиками або нові суїцидальні кластери. Майбуть, найголовніше, що 
можуть дати людям громади — відчуття приналежності. Соціальна підтримка в громадах може 
допомогти захистити вразливих осіб від самогубства шляхом розбудови соціальних зв'язків та 
вдосконалення навичок подолання труднощів. Важливо розуміти, що саме громада може найкраще 
визначити місцеві потреби та пріоритети (Coppens et al., 2014; Kral et al., 2009). 

 
 

Інструментарій для залучення громад до запобігання самогубствам 

Членам спільноти та зацікавленим сторонам, які хочуть брати участь у запобіганні самогубствам, 
часто доводиться самим визначати пріоритети та стратегії. У деяких випадках вони можуть знайти 
корисні та перевірені часом ресурси для підтримки осіб, які скоїли спробу самогубства, втратили 
близьких через самогубство, а також осіб у групі ризику або в кризовій ситуації. Проте часто їм це не 
вдається, і громадам бракує підготовки або вони нездатні справитися з завданням розробити успішні 
стратегії запобігання самогубствам. Стигма та табу щодо самогубства можуть створювати додаткові 
перешкоди для сталого довготривалого запобігання самогубствам. 

Зважаючи на таку ситуацію, цей інструментарій має на меті допомогти визначити та реалізувати 
пріоритетні напрямки запобігання самогубствам та спрямувати відповідну діяльність громади на всю 
громаду, конкретні групи та/або окремих осіб. Інструментарій містить рекомендації щодо створення 
мереж підтримки для надання допомоги громадам у діяльності із запобігання самогубствам або у 
покращенні діючих механізмів. Документ є посібником для громад щодо залучення до діяльності із 
запобігання самогубствам; це не комплексна модель запобігання самогубствам у громаді, яка 
визначає основні складові моделі громади, а також не план впровадження комплексного запобігання 
самогубствам у громаді. 

Усі, хто хоче розпочати діяльність у своїй громаді, повинні мати можливість користуватися цим 
інструментарієм. Цільову громаду можна визначити за географічними чинниками або такими 
соціальними факторами, як вік, стать чи вразливість (наприклад, групи корінного населення, біженці, 
меншини, військові, ув’язнені, представники ЛГБТІ, соціально незахищені або ізольовані особи). 

Інструментарій містить покрокові рекомендації щодо таких основних питань (Малюнок 1): 
1. Початкова підготовка 

2. Почніть обговорення під час першої зустрічі 
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3. Складіть план дій громади 

4. Постійне залучення ЗМІ 
5. Проводьте моніторинг та оцінку плану дій громади 

6. Збори громади для обміну відгуками та пропозиціями. 
Кожен розділ містить поради щодо того, як продовжувати діяльність із залучення громади та 

пропонує інструменти, які можна використати для подальшого процесу побудови актуального для 
громади плану дій щодо запобігання самогубствам. Цей інструментарій не є вичерпним, можна 
розробити та використовувати багато інших інструментів. Кожна громада може адаптувати цей 
матеріал або розробити свій власний план, інструменти та заходи, які найкраще підходять спільноті, є 
прийнятними для неї та враховують місцеву специфіку.  

 
Малюнок 1. Загальна схема процесу залучення громади 

 
1. Початкова підготовка 

1.Вивчайте громаду та розвивайте середовище, яке готове надавати підтримку 
2. Проаналізуйте масштаби залучення, населення, а також доступні послуги та інформацію 
3. Визначте загальні цілі 
4. Сформуйте координаційний комітет 
5. Визначте основні зацікавлені сторони 
6. Оберіть техніку залучення для першої зустрічі 
7. Сплануйте та організуйте першу зустріч 

2. Розпочніть обговорення під час першої зустрічі 
1. Виконайте вправу з картування 

3. Складіть план дій громади 
1. Дослідіть основні проблеми та визначте можливі дії громади 
2. Складіть карту ресурсів для можливих дій 
3. Мобілізуйте ресурси 
4. Сформулюйте план дій відповідно до пріоритетів та з урахуванням ресурсів 
5. Сформулюйте у плані дій цілі SMARTER 
6. Розробіть інформаційну стратегію для просування заходів із запобігання самогубствам та     
громадських подій 

4. Постійне залучення ЗМІ 
1. Рекомендації для успішної роботи з місцевими ЗМІ 
2. Відповідальне висвітлення у ЗМІ 

5. Проводьте моніторинг та оцінку плану дій громади 
1. Безперервний моніторинг 
2. Оцінка отриманого досвіду для врахування у майбутній роботі 
3. Системи нагляду та кількісні зміни 

6. Збори громади для обміну відгуками і пропозиціями 
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1. Вивчайте громаду та розвивайте 

середовище, яке готове надавати 

підтримку 

2. Проаналізуйте масштаби залучення, 

населення, а також доступні послуги та 

інформацію 

3. Визначте загальні цілі 

4. Сформуйте координаційний комітет 

5. Визначте основні зацікавлені сторони 

6. Оберіть техніку залучення для першої 

зустрічі 

7. Сплануйте та організуйте першу зустріч 

 

 



 5 

1. Початкова підготовка 

 

Перш ніж розпочати загальне залучення громади, важливо підготуватися. Цей розділ містить 
практичні рекомендації щодо того, як група осіб, зацікавлених у здійсненні колективних дій, може 
розпочати роботу. У ньому розглянуто середовище громади, загальні цілі та початковий аналіз, а 
також вибір техніки залучення для першої зустрічі громади. 
 
1. Вивчайте громаду та розвивайте середовище, яке готове надавати підтримку 

 
Самогубство — це делікатна проблема, яка в більшості суспільств замовчується, оточена табу 

та стигмою. Громади повинні бути готові вивести самогубство з тіні, перш ніж вживати будь-яких 
заходів. Тому дуже важливо знати свою громаду та з самого початку процесу вибудовувати 
сприятливе середовище у ній (Додаток 1.1) для запобігання самогубствам. Кожна громада особлива, 
тому для успішної діяльності надзвичайно важливо розуміти її сприйняття та ставлення до здоров’я, 
зокрема до самогубства, а також її релігійні переконання, соціокультурний контекст та стигму щодо 
самогубства і психічного здоров’я. Створення сприятливого середовища в громаді — тривалий процес. 
Підвищення обізнаності та роз’яснювальна робота серед членів громади щодо самогубств можуть 
передбачати надання інформації про самогубство та його запобігання, тягар спроб самогубства та 
власне самогубства, фактори ризику та захисту, вразливі групи та роль, яку громади можуть 
відігравати у запобіганні самогубствам. Це дозволило б громадам спочатку здійснювати мінімальне 
втручання, використовуючи наявні людські та економічні ресурси, перш ніж розпочати масштабну 
діяльність на рівні громади. 

Підвищення обізнаності може проходити в наступних формах: 
• кампанії в соцмережах; 
• традиційні медіакампанії (наприклад, на телебаченні або радіо); 
• збори громади в ратуші; 
• майстер-класи та вебінари; 
• банери, плакати, білборди та реклама; 
• виїзні презентації; 
• вуличні та звичайні вистави, телеп’єси 
• навчальні сесії;  
• симпозіуми. 
Крім того, важливими кроками є поєднання окремих осіб, груп та організацій, для яких 

запобігання самогубствам є спільним інтересом, а також розвиток мереж та партнерських відносин. 
Перш ніж влаштувати першу велику зустріч із громадою, можна провести обговорення з меншими 
групами, щоб дослідити переконання, думки, сприйняття, ставлення та почуття щодо самогубства і 
питань культури. Можна проводити, наприклад, зустрічі з групами жінок, чоловіків, молоді чи людей 
похилого віку, зустрічі в школах або на робочих місцях, бесіди з медичними чи соціальними 
працівниками, з волонтерами та іншими підгрупами громади, наприклад, представниками меншин. 
Мережі та партнерські відносини сприяють формуванню та зміцненню бажання співпрацювати задля 
запобігання самогубствам.  

Також на початковому етапі може бути корисним залучення «борця» (відомого чи визнаного 
члена громади або знаменитості), який говоритиме про самогубство та важливість його запобігання. 
Такі люди можуть розповідати свої особисті історії або про те, як їм чи комусь із їхніх близьких вдалося 
впоратися з несприятливими обставинами. Це може допомогти привернути увагу членів громади та 
полегшити початок обговорення проблеми самогубства. 

Засоби масової інформації відіграють важливу роль у підвищенні обізнаності та інформуванні 
громади. Постійне залучення ЗМІ протягом усього процесу залучення громади є важливим (див. розділ 
«Постійне залучення ЗМІ») для забезпечення поширення інформації. Залучення ЗМІ слід розглядати 
як природний крок у процесі залучення громади. 

 
2. Проаналізуйте масштаби залучення, населення, а також доступні послуги та інформацію 

 
Варто врахувати масштаби залучення громади, населення та регіон, які будуть залучені. Хоча 

попередні уявлення про діяльність громади та заходи щодо запобігання самогубствам потрібно 
постійно адаптувати з появою додаткової інформації, необхідна деяка підготовка, щоб забезпечити 
своєчасне виявлення підводних каменів та перешкод і пошук шляхів їхнього подолання. 

Перш ніж ініціювати першу зустріч із громадою або розпочати діяльність, важливо з’ясувати, чи 
не траплялося нещодавно в громаді самогубств, які послуги надаються, чи існують програми 
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запобігання самогубствам та чи уникає громада вирішення проблеми самогубства. У протилежному 
випадку існує ризик, що час буде втрачено даремно, люди неохоче братимуть участь у діяльності,  а 
також, що буде обрано неналежні методи залучення (Lane & Tribe, 2010). Навіть якщо ініціатива іде 
від громади, як це особливо часто буває у країнах з низьким рівнем доходів, варто провести деякий 
попередній аналіз. 

Розробка та сприяння належному впровадженню запобігання самогубствам у громаді також 
потребує розуміння наявних даних, усвідомлення обмежень даних та прагнення покращити якість 
даних, щоб вони більш точно відображали ефективність конкретних заходів (WHO, 2014). 

При вивченні спільноти слід враховувати такі фактори (Додаток 1.2): 
 

Охорона здоров’я та соціальне забезпечення, у тому числі програми запобігання самогубствам: 
• доступ до медичних послуг; 
• якість медичних послуг; 
• діючі або попередні програми, послуги чи кампанії із запобігання самогубствам; 
• шкільні програми підвищення обізнаності щодо психічного здоров'я та запобігання 

самогубствам; 
• навчання спеціалізованих та неспеціалізованих медичних працівників; 
• навчання гейткіперів (наприклад, поліцейських та пожежників). 

 
Система комунікації у громаді: 
• канали спілкування всередині громади; 
• найпопулярніші засоби масової інформації; 
• рекомендації щодо відповідального висвітлення теми самогубства у ЗМІ. 

 
Самогубства в громаді: 
• кількість самогубств та спроб самогубства; 
• засоби скоєння самогубства, популярні в громаді, також залежно від статі та віку; 
• доступ до засобів скоєння самогубства; 
• інфраструктура та «гарячі точки» (місця, які часто обирають для самогубства); 
• наявні та релевантні фактори ризику і захисту (Додатки 1.7 та 1.8). 

 
Потенційні джерела інформації: 
• поліцейська статистика; 
• записи служб чи закладів охорони здоров’я громади; 
• звіти судмедекспертів; 
• бази даних гарячих ліній психологічної допомоги; 
• районний нагляд; 
• національні системи нагляду. 

 
Потрібно звернути особливу увагу на: 
• вікові групи (наприклад, люди похилого віку, молодь, молоді жінки, чоловіки середнього віку); 
• вразливість (наприклад, біженці, мігранти, меншини, жертви насильства, травми, конфлікту або 

катастрофи); 
• зловживання алкоголем або психоактивними речовинами; 
• етнічні або культурні групи (наприклад, корінні народи); 
• соціальні групи (наприклад, ув’язнені, представники ЛГБТІ, фермери); 
• релігійні групи (наприклад, люди різних релігійних переконань); 
• географію (наприклад, міські регіони проти сільських). 
 
Одним зі способів проведення первинного аналізу громади є модель готовності громади 

(Edwards et al., 2000) (Додаток 1.3). Відповідно до цієї моделі готовність громад до змін класифікується 
за різними етапами і за п’ятьма категоріями:1) наявність діяльності та обізнаність громади про цю 
діяльність, 2) керівництво, 3) клімат у громаді, 4) обізнаність громади щодо проблеми та 5) ресурси.  
Ці категорії вимірюються окремо, а за їхньою сукупністю оцінюють загальну готовність даної громади. 
Ця оцінка надалі допоможе обрати заходи для запобігання самогубствам. 

Також можна (додатково) розпочати неформальні (або офіційні) особисті інтерв'ю з 
потенційними зацікавленими сторонами або провести дискусії у фокус-групах. Отриману інформацію 
можна використати при розробці початкового плану дій. 
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Варто зауважити, що в деяких ситуаціях національні дані не допомагають визначити географічні 
регіони або демографічні групи, у яких першочергово потрібно здійснювати залучення громад. 
Наприклад, самогубства шляхом прийому пестицидів відбуваються переважно в сільській місцевості; 
отже, обмеження доступу до цього засобу скоєння самогубства, ймовірно, не є пріоритетним для 
програм запобігання самогубствам, що впроваджуються у міських районах. Крім того, серед корінного 
населення зазвичай вищий рівень самогубств, ніж серед загального населення, але 
загальнонаціональні показники рівня самогубств можуть не відображати цього. 

 
3. Визначте загальні цілі 

 
Багато людей, груп та організацій зацікавлені у запобіганні самогубствам у своєму регіоні, а деякі 

хотіли б підтримати вразливих осіб та інших членів громади, які, наприклад, втратили близьких через 
самогубство. Для початку можна порадитися з ними, що б вони хотіли змінити або який результат 
хотіли б бачити. Це може допомогти у формулюванні початкових ідей та загальних цілей. 
 

Спільні загальні цілі (Додаток 1.4), які часто мотивують зацікавлені сторони та керівників, повинні 
ґрунтуватися на потребах громади. Серед них можуть бути такі (Suicide Prevention Australia, 2014): 
 

• вміння говорити про самогубство; 
• знання, куди звертатися за допомогою та як допомагати іншим звертатися за допомогою; 
• створення груп самодопомоги або надання допомоги тим, хто втратив близьких або постраждав 

внаслідок самогубства; 
• запобігання самогубствам та спробам самогубства; 
• зміцнення психічного та фізичного здоров’я; 
• навчання щодо раннього виявлення та ведення суїцидальної поведінки; 
• розробка короткострокового та довгострокового планів неперервного запобігання 

самогубствам у громаді. 
 

З розвитком процесу залучення громади загальні цілі можуть ставати більш конкретними, а 
окремі дії, що не потребують багато часу та ресурсів, можуть перетворитися на більш масштабну, 
всебічну діяльність з довгостроковою перспективою. 
 
4. Сформуйте координаційний комітет 

Перші спроби взяти на себе керівну роль у запобіганні самогубствам можуть виникнути всередині 
громади. Ініціатива може іти від організації, установи або навіть вмотивованої особи. Однак без 
підтримки окремим людям може бути важко продовжити роботу, тому важливо надати їм можливість 
взаємодіяти з іншими людьми. Хороший спосіб зробити це — сформувати з ентузіастів, вмотивованих 
займатися запобіганням самогубствам, координаційний комітет. Координаційний комітет зазвичай 
об’єднує групу однодумців з різними навичками та ідеями, які переймаються схожими проблемами. 
Члени координаційного комітету можуть представляти, наприклад, такі професії та групи (Capire 
Consulting Group, 2016; Mental Health Commission of Canada, 2015; Suicide Prevention Australia, 2014): 
08 

• лідери гмади, політики, парламентарії, представники; 
• працівники сфери охорони здоров'я, психічного здоров'я або служб з питань зловживання 

психоактивними речовинами, у тому числі лікарі, медсестри, офіцери з питань зміцнення 
здоров'я, адміністративні органи охорони здоров'я; 

• соціальні працівники та особи, відповідальні за розвиток громад; 
• вчителі та інші працівники школи; 
• духовні та релігійні лідери; 
• народні цілителі та старости громади; 
• військові; 
• поліція, пожежна допомога та інші екстрені служби; 
• молодіжні працівники, молодіжні або студентські групи; 
• групи людей похилого віку та ті, хто працює з людьми похилого віку; 
• ті, хто надає підтримку «рівних рівними»; 
• члени спільноти, які втратили кохану людину, друга чи колегу через самогубство; 
• особи з життєвим досвідом спроби самогубства; 
• бізнес-лідери; 
• жіночі та чоловічі групи; 
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• корінне населення; 
• біженці; 
• меншини та етнічні групи в громаді; 
• групи підтримки щодо проблем із алкоголем; 
• медіаасоціації; 
• спортивні організації; ро 
• місцеві служби підтримки психічного здоров'я та благодійні організації; 
• організації, що займаються питаннями добробуту громади чи запобіганням самогубствам; 
• інші неурядові організації, такі як «Ротарі» та «Клуби Левів»; 
• групи волонтерів. 
Оскільки кожна громада буде по-різному підходити до запобігання самогубствам, кожен 

координаційний комітет буде унікальним. Проте якщо до координаційного комітету для планування та 
організації першої зустрічі та початку обговорення проблеми самогубства входить близько 10 осіб, 
цього достатньо для роботи. 

Члени координаційного комітету (Додаток 1.5) повинні бути готові приділяти процесу час та 
зусилля і регулярно зустрічатися. Вони повинні створити спільну мотивацію та бачення дій, визначити 
бажані цілі, забезпечити координацію та відповідальність за процес, стимулювати зусилля щодо 
запобігання самогубствам та контролювати досягнутий результат. Важливо розподілити ролі та 
відповідальність між членами за кожен із цих елементів. Це гарантує сталість процесу та допомагає 
уникнути конфліктів. На першу спільну зустріч громади необхідно запросити усі зацікавлені сторони та 
всіх членів громади. 

Зрештою, деякі зацікавлені сторони, які не можуть присвятити час участі у координаційному 
комітеті, можуть виконувати конкретні короткострокові завдання відповідно до їхньої компетенції 
(Suicide Prevention Australia, 2014). Для цього можна створювати підкомітети, відповідальні за 
конкретні задачі або за певні види діяльності. Для планування заходів та їхньої реалізації можна також 
залучати групи користувачів послуг та місцевих волонтерів (Harris et al., 2016). 

Часто буває корисно записати причини залучення громади та загальні цілі, потенційні переваги 
та очікувані довгострокові наслідки (Lane & Tribe, 2010) (Додаток 1.6). 

Якщо члени координаційного комітету вважають, що їм потрібна ознайомча бесіда, або їм цікаво 
дізнатися більше про самогубство та його запобігання, можна провести ознайомчу або інформаційну 
зустріч чи навчальний семінар. Під час такого заходу можна надати інформацію про фактори ризику 
та захисту, попереджувальні сигнали, труднощі та вразливі групи, а також ефективні підходи (Додатки 
1.5-1.7). Також можна запросити експерта або скласти каталог ресурсів. 

Залучення до діяльності із запобігання самогубствам, незалежно від того, що пов’язує людину з 
цією темою, часто може бути складним. Дуже важливо пам’ятати про безпеку людей, задіяних у 
запобіганні самогубствам, особливо якщо вони або їхні близькі раніше мали суїцидальну поведінку. 
Можливо, варто подумати про підготовку членів координаційного комітету та підкомітетів, наприклад, 
з надання першої психологічної допомоги (WHO, 2011), нагляду чи самодопомоги, а також щодо 
факторів ризику та захисту і попереджувальних сигналів самогубства (Додатки 1.7-1.9 ). 
 
5. Визначте основні зацікавлені сторони 
 

Важливо визначити основні зацікавлені сторони, а відтак і потенційних партнерів у межах 
громади, які також могли б приєднатися до координаційного комітету. Розвиток мережі в громаді може 
допомогти перейти від наявних окремих зусиль щодо запобігання самогубствам до узгоджених 
спільних зусиль. Зацікавленими сторонами можуть бути організації, установи та окремі особи (див. 
список під пунктом «Сформуйте координаційний комітет» вище). 

Необхідно звернути увагу на характеристики різних зацікавлених сторін. Вправа картування 
зацікавлених сторін (Додаток 1.10) може допомогти отримати більш чітку картину завдяки аналізу 
таких елементів, як: 

• постійне залучення до запобігання самогубствам; 
• можливі причини участі у запобіганні самогубствам; 
• можливе небажання брати участь у запобіганні самогубствам; 
• стосунки з іншими особами, групами чи установами у громаді; 
• ресурси (людські та фінансові); 
• компетентність; 
• навички та сильні сторони різних осіб чи груп; 
• слабкі місця; 
• рівень впливу (наприклад, на політику та практичну діяльність). 
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Приклади підхожих зацікавлених сторін 
 
Політики та парламентарії 

Політикам можна запропонувати підтримати діяльність чи впровадження підходів у громаді, або 
ж вони можуть допомогти, лобіюючи зміни урядової політики. Місцеві органи влади мають право 
вносити зміни і можуть відігравати важливу роль у запобіганні самогубствам у громаді. Отримання 
муніципальної підтримки може допомогти вбудувати запобігання самогубствам у структуру громади. 
Місцеві особи, які приймають рішення, та державні службовці можуть допомогти відкрити можливості, 
налагодити партнерські відносини, а також можуть знати, хто вже виконує подібну роботу. Крім того, 
політики відіграють ключову роль у підтримці політики, яка фінансує та впроваджує програми та 
послуги у громаді. 

Зрештою, на державну політику та прийняття рішень впливають політика, факти та місцеві 
інтереси. Тому спілкування з політиками та лідерами громадської думки щодо запобігання 
самогубствам відбувається за допомогою різних форм залучення та повідомлень. На етапі планування 
важливо визначити можливості для залучення політиків та інших лідерів громадської думки. Слід 
зазначити, що у разі залучення політиків можуть виникнути проблеми, оскільки їхні зобов’язання чи 
позиції з часом можуть змінитися. 

 
Медичні працівники та адміністратори у сфері охорони здоров’я 

У багатьох громадах медичні працівники, як правило, несуть відповідальність за запобігання 
травмам та самогубствам, тому вони є ключовими гравцями у запобіганні самогубствам у мережі 
охорони здоров’я. Залучення медичних працівників до планування, здійснення та оцінки запобігання 
самогубствам також може бути корисним для: 
 

• підтримки навчання всіх медичних працівників; 
• розробки стратегій збільшення реєстрації випадків та повідомлень про самогубства і спроби 

самогубства;  
• покращення виявлення та ведення осіб із суїцидальною поведінкою, депресією, розладами, що 

спричинені вживанням алкоголю, та іншими психічними розладами та розладами, 
спричиненими вживанням психоактивних речовин; 

• надання їм можливості визнати власні потреби у підтримці психічного здоров’я та звернутися 
за допомогою; 

• спрощення доступу до лікарських препаратів першої необхідності; 
• підвищення доступності та якості медичних послуг у школах; 
• розроблення політики щодо стандартизації процедур та підвищення кваліфікації щодо 

виявлення та ведення суїцидальної поведінки в осіб, які отримують допомогу в громадських 
або первинних закладах медичної допомоги (у тому числі у відділеннях невідкладної допомоги, 
психіатричних установах та центрах лікування залежності). 

 
Громадські та релігійні організації 

Громадські та релігійні організації є невід’ємною частиною функціонування громади. Громадські 
та релігійні організації — це державні або приватні неприбуткові організації (у тому числі такі 
організації як «Ротарі» та «Клуби Левів», неурядові організації, церкви та інші релігійні установи), які 
представляють громаду чи значний сегмент громади та займаються такими сферами, як охорона 
здоров'я, соціальне забезпечення, мистецтво і культура, бібліотеки, розвиток молоді та громад. 

Громадські та релігійні організації представляють співгромадян і регулярно співпрацюють з ними 
на місцевому рівні. Такі організації створюють комунікаційні мережі, програми та заходи, орієнтовані 
на членів громади. Партнер серед громадських та релігійних організацій може допомогти знайти 
спільну мову з членами громади та завоювати їхню довіру, компенсувати витрати та отримати доступ 
до людських та фінансових ресурсів. 

Відповідні громадські та релігійні організації слід залучати на початку діалогу про запобігання 
самогубствам. Це дозволить забезпечити гнучкість взаємодії та гарантуватиме, що кожна громадська 
та релігійна організація відіграє роль, яка відповідає її пріоритетам. 

 
7. Оберіть техніку залучення для першої зустрічі 
 

Якщо дотримуватися описаних вище підготовчих етапів та брати до уваги кілька ключових 
міркувань, то розпочинати розмову про самогубства із зустрічі з громадою буде простіше. Техніку 
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залучення (Додаток 1.11) для першої зустрічі слід вибирати відповідно до обставин, визначених під 
час початкової підготовки. Також слід враховувати ступінь формальності мови та те, у який спосіб 
надсилаються запрошення: звичайною чи електронною поштою. Потрібно адаптувати техніки 
залучення до культури та інтересів членів громади, її лідерів та зацікавлених сторін. 

Локально організовані кампанії в місцевих ЗМІ, як правило, працюють добре після появи 
місцевих зацікавлених сторін. Відомі місцеві особистості чи борці, які живуть у громаді, часто 
викликають більше довіри, аніж невідомі. 

Приклади технік залучення для першої зустрічі: 
• круглий стіл; 
• семінар; 
• збори в ратуші; 
• дискусійний форум. 
Першу зустріч із громадою можна приурочити до Всесвітнього дня запобігання самогубствам, 

який відзначається щороку 10 вересня і часто передбачає проведення заходів в громаді. Наприклад, 
у 2016 році о 5:00 ранку у Лівані було організовано «Прогулянку на світанку» вздовж берега моря. 
Учасники несли запалені свічки. Окрім зборів та запалювання свічок, у Непалі організували 
інтерактивну програму за участі зацікавлених осіб (від академіків до лікарів, волонтерів та тих, хто 
вижив після спроби самогубства). У програмі також були інтерактивні заходи зі ЗМІ. У 2015 році у 
Сінгапурі розповсюджували лейкопластири з написом «#howru» (від англ. «How are you?» — «Як 
справи?»). Таким чином людей закликали говорити про здоров’я та самогубства. 

Слід зазначити, що залучення різних зацікавлених сторін та членів громади часом може бути 
непростою справою. Можуть виникнути розбіжності щодо ролей та обов’язків, але використання 
підходів, що сприяють вирішенню конфліктів, може допомогти подолати труднощі. Не уникати 
конфлікту — це спосіб свідомого покращення відносин, ситуацій чи процесів. Наприклад, трикутник 
АВС (Attitude (ставлення)-Behaviour (поведінка)-Context (контекст)) допомагає проаналізувати навіть 
дуже складні конфліктні ситуації. В основі аналізу — ідея, що конфлікти мають три основні складові: 
контекст або ситуацію, поведінку залучених осіб та їхнє ставлення — і що ці складові впливають одна 
на одну. Шляхом діалогу між зацікавленими сторонами слід визначити ключові проблеми, пов'язані з 
кожним компонентом. Це допоможе зрозуміти інтереси та потреби кожного, а також вирішити конфлікт 
(Galtung, 1985). 

Організовуючи першу зустріч та залучаючи громаду, потрібно враховувати наступні перешкоди 
(National Institute for Health and Care Excellence, 2014; Petersen et al., 2016): 
 

• стигма або табу, пов'язані з самогубством та його запобіганням (наприклад, самогубство може 
сприйматись як особиста проблема, яку не слід обговорювати з іншими); 

• відсутність довіри з боку членів громади або волонтерських організацій; 
• небажання членів громади брати участь; 
• переконання, що вирішувати це питання повинні національні служби; 
• відсутність обізнаності щодо того, що самогубство — серйозна проблема; 
• недостатній досвід адвокації в людей, залучених до діяльності; 
• відсутність точної інформації про випадки самогубств або нові суїцидальні кластери; 
• брак ресурсів, таких як час, професійний досвід та гроші; 
• ускладнене та бюрократизоване спілкування з державними та громадськими організаціями; 
• брак або незадоволення медичними та громадськими послугами; 
• потенційний інтерес деяких зацікавлених сторін домінувати у процесах прийняття рішень та 

впливати на діяльність; 
• труднощі у виборі часу, який підходить для всіх/більшості членів громади. 

 
Зменшити ці перепони допоможе завчасна та постійна боротьба з потенційними проблемами. 

Стратегії протидії проблемам та перешкодам на шляху залучення громад до запобігання 
самогубствам часто слід знаходити для кожного окремого випадку. 
 

8. Сплануйте та організуйте першу зустріч 
 

На першу зустріч слід запросити усі сторони, зацікавлені брати участь у діяльності громади щодо 
запобігання самогубствам, а також усіх членів громади (Додаток 1.12) (див. список у розділі 
«Сформуйте координаційний комітет» вище). 

Перша зустріч може охоплювати наступні питання: 
• інформація про причини або події, що призвели до зустрічі; 
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• опис сучасних тенденцій самогубства та спроб самогубства у громаді; 
• опис попередньої роботи щодо запобігання самогубствам у громаді; 
• картування основних проблем та ресурсів для запобігання самогубствам у громаді та 

обговорення того, як можна залучити окремих осіб чи групи; 
• обговорення того, якими мають бути цілі діяльності із запобігання самогубствам (з чітким 

зазначенням того, що конкретні цілі зрештою будуть визначені членами ініціативної групи); 
• визначення членів ініціативної групи та часу засідань групи. 

 
На основі вищезазначених пунктів слід розробити порядок денний (додаток 1.13). 

Якщо члени координаційного комітету або підкомітетів вважають, що їм потрібні настанови, можна 
запросити для цього осіб, компетентних у питаннях керівництва, консультативні групи чи дослідників, 
(Harris et al., 2016). 
  

Член координаційного комітету може модерувати першу зустріч, щоб допомогти утримати 
дискусію в рамках теми та переконатися, що всі точки зору почуті (Додаток 1.14). Секретар та/або 
діловод повинні записувати всі деталі, які стануть основою для подальших дій після зустрічі. 
 

Організація першої зустрічі також передбачає вирішення ряду логістичних питань, наприклад, 
пошук місця для зустрічі, розсилання запрошень та реклама зустрічі (додаток 1.15). Анонсувати зустріч 
можна за допомогою афіш, обходу будинків волонтерами або під час різних заходів чи зборів 
(наприклад, релігійних, культурних, шкільних чи спортивних). 

Загальні рекомендації щодо першої зустрічі (Mental Health Commission of Canada, 2015): 
 
• Безпека: Переконайтеся, що розмови ведуться у сприятливій атмосфері. 
• Підтримка психічного здоров’я: Забезпечте підтримку для відвідувачів, яким потрібна 

допомога, оскільки обговорення теми самогубства може спровокувати важкий емоційний стан. 
• Гнучкість: Дозвольте членам громади коригувати формат відповідно до обставин. 
• Ресурси: Висувайте пропозиції щодо визначення місцевих ресурсів для запобігання 

самогубствам та резервів для підтримки діяльності. 
• Борці: Визначте серед членів громади борців, які можуть проводити або допомагати в 

проведенні першої зустрічі або робити презентації на основі свого досвіду. 
• Конфіденційність: Переконайтеся, що учасники впевнені, що існує повага до їхнього 

приватного життя. Конфіденційність також поширюється на людей з ризиком самогубства, з 
якими будуть працювати члени координаційного комітету, наприклад, представників нового 
суїцидального кластеру. 

 
Вставка 1. Приклад Індії 
 
На штат Таміл-Наду припадає 12% усіх самогубств в Індії. Фонд дослідження шизофренії 

(SCARF) працював з громадами трьох сусідніх сіл у районі Пудукоттай штату Таміл-Наду. У всіх селах 
було виявлено високі рівні самогубства. 

Під час обговорення стратегій та підготовки першої зустрічі з громадою виникло відчуття, що 
бракує розуміння проблеми самогубства. Тому було організовано семінар з підвищення обізнаності 
щодо самогубств. Були запрошені представники зовнішніх ресурсів — волонтери SNEHA — 
неурядової організації, що займається запобіганням самогубствам. Під час семінару було розглянуто 
життєві стресові ситуації, негативні емоції і механізми їх подолання, а також підходи до людей, у яких 
може бути депресія або суїцидальна поведінка. 
Щоб оголосити про першу публічну зустріч із громадою та запросити всіх бажаючих до участі, 
створили та розповсюдили афіші. Також запросили зацікавлені сторони, а саме урядовців, медичних 
працівників та представників неурядових організацій. Зустріч, на якій були присутні представники 
зовнішніх ресурсів з SNEHA та SCARF, відвідали близько 250 осіб. 

Багато членів громади брали слово як під час пленарних засідань, так і в невеликих групах. Вони 
вважали основними причинами самогубства борги, сварки з домашніми, проблеми у стосунках, 
безробіття та невдалу здачу іспитів. Також підкреслювалась необхідність виховання дітей у 
сприятливому середовищі, де вони здобувають освіту та отримують роботу, що призводить до 
фінансової та емоційної стабільності та запобігає самогубству. 

Карту ресурсів громади намалювали просто на підлозі кольоровою порошковою крейдою та 
сіллю. До координаційного комітету увійшли члени молодіжних та жіночих груп трьох сіл, вчителі 
місцевої середньої школи та представник місцевої неурядової організації. Після цього комітет 
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розглянув ідеї щодо можливих підходів на основі обговорень під час публічної зустрічі та таких 
загальних цілей: 

• Зрозуміти явище самогубства та його наслідки. 
• Надавати емоційну/психологічну підтримку молодим людям та батькам, а також тим, хто 

намагався покінчити життя самогубством. 
• Запобігати суїцидальній поведінці у дітей та підлітків. 
Були визначені наявні ресурси та діяльність із запобігання самогубств та надання підтримки. 

Після подальшого обговорення наявних доказів та можливих дій координаційний комітет вирішив 
наступне: 

1. Впровадити програму Befrienders (для надання емоційної підтримки) для осіб, які намагалися 
покінчити життя самогубством. 

2. Реалізувати програму охорони психічного здоров’я у школах, зосереджуючись на виявленні та 
підтримці дітей, які мають емоційні труднощі через стресові фактори вдома чи в школі, та інтегрувати 
у цю програму розвиток життєвих навичок і профорієнтацію. 

3. Створити групу підтримки для тих, хто втратив члена родини через самогубство. 
Громада вирішила розгортати діяльність поетапно, починаючи з програми Befrienders, метою 

якої є надання протягом одного року емоційної підтримки особам, які скоїли спробу самогубства. Шість 
волонтерів пройшли дводенний тренінг від волонтерів SNEHA щодо того, як взаємодіяти з людьми, 
що мають суїцидальні думки, надавати емоційну підтримку, забезпечувати конфіденційність, а також 
коли і куди направляти людей до спеціалізованих служб. Було вирішено запропонувати програму 
Befrienders особам, які намагалися покінчити життя самогубством, після надання їм медичної 
допомоги в місцевій лікарні первинної медичної допомоги. Персонал лікарні повідомляв таким людям 
про цю послугу, і в разі згоди вони отримували номери телефонів, за якими можна було домовитися 
про надання послуги. Крім того, у разі згоди, телефонні номери таких осіб передавали волонтерам. 
Також інформацію з іменами та номерами телефонів волонтерів розмістили у лікарняних палатах. 
Реалізація решти заходів була запланована на пізніший термін. 

Здійснювався ретельний моніторинг плану дій громади за допомогою визначених громадою 
показників процесу та результатів. Координаційний комітет визначив такі показники для відстеження 
прогресу та успіху реалізації програми Befrienders: 

• кількість спроб самогубства, зареєстрованих у медичному закладі, серед жителів трьох сіл; 
• кількість осіб, що намагалися покінчити життя самогубством, які погодилися взяти участь у 

програмі; 
• кількість осіб, які скористалися послугою; 
• кількість осіб, з якими було здійснено запропоновану кількість контактів; 
• кількість осіб, які повторили спробу самогубства. 

 
Засоби масової інформації стежили за діяльністю в громаді. Преса висвітлювала події та зустрічі 

громади, які проводилися в рамках програми. Підтримка ЗМІ мала вирішальне значення для залучення 
громади, підвищення обізнаності та інформування. 

 
Через три місяці після початку впровадження програми громаду було залучено, і вона перейшла 

від пасивної ролі до активної. Зросла обізнаність, змінилося сприйняття самогубства. Громада 
визнала важливість програм запобігання самогубствам та підтримки членів громади за допомогою 
таких програм. Проблеми, виявлені під час впровадження, були пов'язані з браком знань про психічне 
здоров'я та самогубства, стигмою та недостатніми людськими й економічними ресурсами. Участь у 
волонтерській діяльності була незначною, оскільки людям потрібно було заробляти на прожиття. 
Також соціальний устрій та звичаї сіл заважали взаємодії між представниками вищої та нижчої каст, 
що призвело до дублювання послуг. Крім того, рішення часто приймалися під впливом емоцій, а не на 
основі доказової інформації. У цьому контексті слід підкреслити роль особи/агентства із зовнішніх 
ресурсів, оскільки вони можуть надати необхідні рекомендації та акцентувати увагу на важливих 
моментах, щоб громада приймала обдумані рішення. 
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1 . Виконайте вправу з картування 
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2. Почніть обговорення під час першої зустрічі 

 
Цей розділ містить практичні рекомендації щодо того, як можна починати обговорення проблеми 

самогубства під час першої зустрічі з громадою. Усі члени громади повинні почуватися комфортно, 
щоб вільно висловлюватися та пояснювати, що вони вважають найбільш нагальними потребами у 
запобіганні самогубствам у їхній громаді. Це частина процесу виявлення прогалин, а також ресурсів 
та діяльності, наявних у громаді. 

 
1. Виконайте вправу з картування 

 
Важливим першим кроком в обговоренні проблеми самогубства з громадою є глибинне 

розуміння впливу самогубства та проблем запобігання самогубствам, характерних для місцевого 
контексту. Наприклад, у сільських громадах сільськогосподарських районів у країнах з низьким та 
середнім рівнем доходу ключовою проблемою може бути занадто простий доступ до пестицидів як 
засобу самоушкодження та скоєння самогубств. Отже, потенційна діяльність у такій громаді має бути 
спрямована на фермерів та їхні сім’ї. 

Одним зі способів, що може допомогти краще зрозуміти чинники самогубства, є вправа з 
картування (Додаток 2.1). Цей інструмент може бути дуже простим, у вигляді малюнку на великому 
аркуші паперу для заохочення участі в регіонах з низьким рівнем грамотності, але за необхідності його 
можна ускладнити (Archer & Cottingham, 2012). 

По-перше, учасники картування повинні дослідити поширені в громаді способи самогубства та 
«гарячі точки» (місця, які часто обирають для самогубства). По-друге, слід визначити, де знаходяться 
соціальні служби, медичні заклади та служби запобігання самогубствам. По-третє, потрібно 
обговорити доступність, особливості та якість послуг, які надають ці служби та заклади. Зрештою, 
учасники повинні обговорити сильні та слабкі сторони запобігання самогубствам у громаді, наприклад, 
ресурси, діючі програми, потенційні прогалини, місцеві проблеми та роль ЗМІ. 

Ось деякі запитання, якими можна оживити обговорення: 
 

• Де розташовані місця, у яких є доступ до засобів самогубства (наприклад, місця зберігання 
пестицидів, вогнепальної зброї, висотні будівлі або мости)? 

• Де розташовані медичні та соціальні служби? Чи проводилися тренінги з оцінювання, ведення 
та подальшого супроводу осіб із суїцидальною поведінкою? 

• Де розташовані місцеві школи? Чи є в них освітні програми щодо охорони психічного здоров'я 
та/або запобігання самогубствам? 

• Де розташовані різні медіаканали (наприклад, друковані, телевізійні чи радіо)? Чи навчені 
фахівці ЗМІ відповідальному висвітленню теми самогубства? 

• У яких торгових точках продаються алкогольні напої та який час їхньої роботи? 

• Які є прогалини у наданні послуг та в інфраструктурі? 
 

Ці та інші запитання повинні бути озвучені учасниками зустрічі. Координатор зустрічі повинен 
заохочувати обмін думками під час вправи з картування. Після проведення картування учасники краще 
розумітимуть, де є прогалини, які основні потреби і які люди найбільш вразливі до самогубства. 
 
Вставка 2. Приклад Канади 

 
Щорічно в Канаді внаслідок самогубства гине майже 4000 людей. Прагнучи підвищити 

обізнаність щодо запобігання самогубствам, мобілізувати керівництво країни та вирішити цю нагальну 
проблему у національному масштабі, Канадська комісія з питань психічного здоров’я (MHCC) 
ініціювала загальноканадський діалог під назвою «Обговорення громадської ініціативи №308 для 
залучення громад». 

Починаючи з 2014 року, MHCC запропонувала усім 308 депутатам парламенту, обраним на 
федеральному рівні, підтримку та ресурси для проведення дискусій у громадах щодо запобігання 
самогубствам. Таким чином MHCC розробила засоби для виявлення успішних ініціатив на місцевому 
рівні та збору інформації для планування роботи із запровадження громадської моделі запобігання 
самогубствам. Відтоді по всій країні відбулося понад 40 дискусій (Mental Health Commission of Canada, 
2015). 

 «Змінювати життя, змінюючи напрямки: Стратегія охорони психічного здоров’я в Канаді». MHCC 
є каталізатором вдосконалення системи охорони психічного здоров’я та зміни ставлення і поведінки 
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канадців щодо проблем психічного здоров’я. Запобігання самогубствам — пріоритетний напрямок 
діяльності МНСС і важливий напрямок Стратегії охорони психічного здоров'я в Канаді. 

Загальна мета кампанії з обговорення громадської ініціативи №308 полягала в тому, щоб 
запропонувати доказову програму запобігання самогубствам на рівні громади, щоб: 

1) представити колективний висхідний підхід на рівні громади; 
2) поділитися найкращими практиками запобігання самогубствам, поственції та інтервенції; 
3) визначити проблеми та можливості для запобігання самогубствам на рівні громад;  
4) вжити дієвих заходів для зменшення рівня самогубства та шкідливого впливу самогубства і 

пов'язаної з ним поведінки. 
 

Обговорення громадської ініціативи №308 було зосереджене на підвищенні обізнаності депутатів 
парламенту. Щоб максимізувати обізнаність та користь, депутатів заохочували співпрацювати один з 
одним та визначати борців у громаді для участі у загальних зборах. У багатьох випадках двоє і більше 
депутатів приєднувалися до проведення зустрічей із запобігання самогубствам у громадах, коли з 
точки зору географічного розташування доцільно було провести одну головну подію. 

Структуру кожного заходу визначали керівники від громади, вона різнилася залежно від місця 
проведення, учасників та ресурсів. Центральними темами всіх зустрічей були психічне здоров’я та 
запобігання самогубствам, проте кожне обговорення було унікальним та відповідало конкретному 
контексту громади. 

Обговорення громадської ініціативи №308 проходило у різних форматах: круглі столи, збори 
громади, «світові кафе», робочі групи та презентації. На деяких зустрічах виступали запрошені 
доповідачі: представники місцевих організацій охорони психічного здоров'я, особи, які вижили після 
спроби самогубства, ті, хто втратив близьких через самогубство, та члени громади, які мають більше 
можливостей виявляти людей із суїцидальними думками та поведінкою. 

Відповідно до програми обговорення громадської ініціативи №308  депутати парламенту мають 
багато можливостей визначати потреби своїх громад. Серед науково обґрунтованих компонентів 
кампанії були наступні: 

• інформування про поширеність самогубств у Канаді, групи ризику та вплив самогубств на 
громаду; 

• створення відеороликів, що стосуються питань безпеки, які підкреслюють важливість 
проведення безпечних та ефективних зустрічей; 

• допомога у виявленні та мобілізації прибічників та борців. 
Кампанія обговорення громадської ініціативи №308 передбачає, що зацікавлені сторони 

(депутати парламенту та їхні помічники) повинні мати доступні та практичні інструменти діяльності. 
Тому до інструментарію було включено: 

• довідкову інформацію 

• зразок випуску новин (Додаток 2) 

• посилання на ресурси партнерів 

• зразок авторської колонки (Додаток 2) 

• посилання на ресурси для поственції 

• вказівники для зустрічі 

• посібник щодо проведення обговорення 

• запитання для координатора 

• план підготовки і проведення заходу (Додаток 2) 

• порядок денний заходу (Додаток 2) 

• зразок презентації 

• лист подяки (Додаток 2). 
Інструменти та зразки доступні французькою та англійською мовами, їх можна завантажити у 

вигляді шаблонів для організаторів зустрічей, а також змінити відповідно до потреб громад. 
 Обговорення громадської ініціативи №308 відбувалося також у соціальних мережах. У сторінки 

@MHCC_308 в твітері  понад 550 підписників, і онлайн-спільнота зростає. Хештег #308conversations 
регулярно використовували сторони, зацікавлені у запобіганні самогубствам, щоб привернути увагу 
до твітів, пов’язаних із запобіганням самогубствам, ресурсів громади та заходів для запобігання 
самогубствам. Також були задіяні традиційні ЗМІ, що публікували прес-релізи та інформаційні добірки. 

У кожному регіоні Канади відбулася щонайменше одна дискусія в рамках Обговорення 
громадської ініціативи №308. Кожна з них дала обмін знаннями, найкращими практиками та 
рекомендаціями щодо подолання проблеми самогубства в Канаді. Попри те, що кожна громада 
неповторна, а певні групи населення мають специфічні проблемами, у дискусіях помітно домінували 
спільні теми. 
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Звіти, складені на основі цих дискусій, виявили три важливі спільні моменти, пов’язані із 
вирішенням проблем запобігання самогубствам: 

1. Громади закликали до розробки національної стратегії запобігання самогубствам у Канаді. 
2. Учасники дискусій вважали основним пріоритетом зменшення стигми щодо самогубств, 

оскільки вона найбільше перешкоджала запобіганню самогубствам. 
3. Діяльність щодо подолання нагальної проблеми самогубств часто виявляла брак ресурсів, 

що необхідні для програм запобігання. 
Також обговорювалися такі можливості, як підтримка «рівними рівних». Багато учасників 

обговорення громадської ініціативи №308, серед яких було чимало людей, які вижили після спроби 
самогубства або втратили членів сім’ї через самогубство, вважали таку підтримку бажаною, корисною 
і важливою для відновлення. У Рекомендаціях MHCC щодо використання та підготовки надання 
підтримки «рівними рівних» (Sunderland et al., 2013) зазначається, що це відносини між людьми зі 
схожим досвідом, які дають підтримку. Цей схожий досвід може стосуватися питань психічного 
здоров'я для тих, хто вижив після спроби самогубства, або переживання смерті рідної людини для тих, 
хто втратив когось із близьких через самогубство. Дані досліджень, а також безсистемна інформація, 
отримана під час обговорення громадської ініціативи №308, свідчать про те, що підтримка «рівними 
рівних» може допомогти контролювати симптоми, зменшити кількість випадків госпіталізації та 
покращити якість життя за рахунок соціальних зв’язків та підтримки. 

Зважаючи на успішність заходів, постійний інтерес з боку депутатів парламенту та залучення 
громад, MHCC вирішила продовжити обговорення з травня 2014 р. по травень 2015 р. Громади 
продовжили влаштовувати дискусії. 

У результаті обговорення громадської ініціативи №308 MHCC отримала дуже різноманітний 
зворотній зв’язок: від офіційних звітів до ресурсів для запобігання самогубствам, листів, написаних від 
руки, та різних пропозицій. Така розмаїтість матеріалів допомагає глибше зрозуміти цю справді 
загальноканадську перспективу. 
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1 . Дослідіть основні проблеми та визначте можливі дії громади 

2 . Складіть карту ресурсів для можливих дій 

3 . Мобілізуйте ресурси 

4 . Сформулюйте план дій відповідно до пріоритетів та з урахуванням ресурсів 

5 . Сформулюйте у плані дій цілі SMARTER 

6 . Розробіть інформаційну стратегію для просування заходів із запобігання  

    самогубствам та громадських подій 
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3. Складіть план дій громади 

 
Цей розділ містить практичні поради щодо вивчення, пріоритезування та проведення актуальної 

для громади діяльності із запобігання самогубствам відповідно до обраних конкретних цілей. 
Координаційний комітет та зацікавлені сторони, які взяли на себе зобов’язання бути частиною 

процесу пріоритезації та впровадження, повинні знову зібратися для обговорення діяльності за 
результатами першої зустрічі. Координаційний комітет повинен взяти на себе організацію майбутніх 
зустрічей і надати можливості для обговорення, як надалі залучати громаду до дій. Варто врахувати 
такі моменти: 

• яка мотивація окремих осіб або груп брати участь у роботі координаційного комітету та 
чого вони розраховують досягти; 

• ресурси (наприклад, досвід, час, гроші), які кожна особа чи група може дати 
координаційному комітету;  

• труднощі, перешкоди та сприятливі фактори; 

• навички та сильні сторони різних осіб чи груп. 
Важливо розуміти, що знадобиться багато часу для вивчення ключових питань, порушених під 

час першої зустрічі, оскільки вони стосуються місцевого контексту та розробки відповідного плану дій 
громади. 
 

1. Дослідіть основні проблеми та визначте можливі дії громади 
 

Під час картування буде картовано основні проблеми, пов'язані із запобіганням самогубствам у 
певній громаді. Ефективний план дій громади щодо запобігання самогубствам повинен передбачати 
дії, спрямовані на вирішення найбільш актуальних проблем. Тому питання, підняті під час вправи з 
картування, варто уточнити та включити до плану дій громади. Їх слід порівняти з визначеними раніше 
загальними цілями та масштабами діяльності. 

Огляд процесів залучення громади, які відбувалися будь-де раніше (Додаток 3.1), у тому числі 
успіхи, отриманий досвід, підходи та масштаби, може допомогти у визначенні структури та масштабів 
власної діяльності. Рекомендується визначити діяльність, яка довела свою ефективність та є 
актуальною для громади (Додаток 3.2). 

Можливо, у плані дій громада захоче звернути увагу на наступні проблеми (Allen et al., 2014): 

• стигматизація самогубства через релігійні або культурні переконання громади; 

• брак розуміння проблеми самогубства громадою; 

• простий доступ до засобів скоєння самогубства (наприклад, пестицидів, вогнепальної 
зброї); 

• доступність алкоголю через відсутність обмежень продажу та виробництва; 

• соціальні стресові фактори (наприклад, підвищений рівень стресу у школярів та студентів 
під час іспитів); 

• занадто сенсаційне та некоректне висвітлення теми самогубства місцевими ЗМІ; 

• брак підтримки та послуг для вразливих до самогубства осіб та тих, хто втратив близьких 
через самогубство; 

• брак кваліфікованих медичних працівників у громадських або районних закладах охорони 
здоров’я; 

• брак психосоціального консультування (наприклад, у громаді, школах, соціальних 
центрах). 

До осіб, які можуть потребувати підтримки та послуг, належать ті, хто: 

• втратив близьку людину через самогубство; 

• раніше скоїв спробу самогубства; 

• має проблеми та розлади психічного здоров’я; 

• зловживає алкоголем та іншими психоактивними речовинами; 

• зазнав фінансових втрат; 

• має хронічний біль або тяжку хворобу; 

• мав членів родини, які вчинили самогубство; 

• став жертвою насильства. 
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Перелік можливих проблем може бути довгим, багато громад мають принаймні декілька таких 
проблем одночасно. Проведення під час першої зустрічі вправи з картування допоможе визначити 
основні проблеми певної громади. 

Наступним кроком має бути вивчення виявлених проблем (Додаток 3.3) та обговорення того, які 
з них можна вирішити шляхом певних дій. Деякі проблеми громада не може контролювати, але 
координаційний комітет все ще може відігравати важливу роль у підвищенні обізнаності про них 
(наприклад, створення системи нагляду). Також слід враховувати наявні зусилля щодо запобігання 
самогубствам у громаді, на яких можна вибудовувати план дій. Особливу увагу варто приділити 
програмам, які є доказово ефективними. 

Нижче наведені приклади можливої діяльності. Їх потрібно адаптувати до місцевих умов з 
урахуванням потреб, цільових груп та наявних ресурсів кожної громади (Capire Consulting Group, 2016; 
Fleischmann et al., 2016; Hegerl et al., 2009; Petersen et al., 2016; Suilide Prevention Australia, 2014; WHO, 
2014; Zalsman et al., 2016): 
 
Підвищення обізнаності громади та надання інформації 
 

Підвищуйте обізнаність та зменшуйте стигму. Запобігання самогубствам охоплює всю 
громаду. Досягнути соціальних змін, у тому числі розуміння проблеми самогубства та зміни 
переконань і уявлень про самогубство, можна лише завдяки роботі з усією громадою — піднімаючи 
проблему самогубства, підвищуючи обізнаність щодо самогубства та впроваджуючи освітні програми. 
Можна організовувати різні види публічних заходів, наприклад, вуличні чи театральні вистави, 
інформаційні сесії чи кампанії або тижні інформування, публічні заходи, заходи зі збору коштів, газетні 
статті, радіо- або телепрограми, дебати, круглі столи, конференції чи зустрічі з обговоренням 
проблеми самогубства та його запобігання. Крім того, можна проводити роботу у ряді різних місць, 
наприклад, школах, на робочих місцях, у військових установах, в’язницях, храмах, місцях проведення 
культурних чи інших заходів або зібрань. Також у поширенні інформації можуть допомагати борці, 
медичні працівники або представники групи підтримки осіб, які втратили близьку людину через 
самогубство чи мали досвід самоушкодження. Окрім того, може бути помічною, наприклад, мистецька 
ініціатива громади для зміцнення здоров'я (Mohatt et al., 2013). Початок дій та заява про пріоритетність 
запобігання самогубствам у громаді можуть свідчити про бажання громади зменшити рівень 
самогубств та сприяти розвитку підтримки та залученню в громаді. Посилення діалогу про самогубство 
з метою зменшення стигми є загальноприйнятою практикою у запобіганні самогубствам. 

Створіть каталог послуг і програм, зв’яжіть усі локальні служби і програми та 
картуйте ланцюги надання послуг. Часто в громаді вже є діючі служби підтримки та програми, які 
можуть надавати підтримку особам з ризиком самогубства або подальший супровід, особливо після 
спроби самогубства.  Це можуть бути консультації та інші послуги первинної медичної допомоги або 
ж ці функції можуть виконувати соціальні та спортивні клуби і заходи, оскільки вони підсилюють 
почуття єдності. Варто дізнатися про такі служби та спеціалістів (наприклад, медичних працівників або 
гейткіперів) та картувати ланцюжок надання послуг, щоб потім популяризувати ці послуги та програми 
серед членів громади. Також потрібно переконатися, що між ними налагоджена взаємодія, надаються 
якісні послуги та допомога, спеціалісти ознайомлені з факторами ризику самогубства, до них є можна 
звернутися за необхідності, і що зробити це не складно. Це поширена практика запобігання 
самогубствам. 

Поширюйте інформацію про послуги підтримки у кризовій ситуації та заохочуйте 
звертатися за допомогою. Суїцидальна поведінка часто виникає тоді, коли людина перебуває в 
кризовому стані. Громади, наприклад, у співпраці зі ЗМІ, можуть зіграти важливу роль в інформуванні 
про наявність гарячих ліній допомоги, груп підтримки та інших служб антикризового втручання. Вони 
можуть допомогти лобіювати створення або збільшення доступності цих послуг. Вони також можуть 
заохочувати людей, що перебувають у кризовій ситуації, звертатися за допомогою та користуватися 
послугами. Рекламування послуг антикризової підтримки та заохочення звертатися за допомогою — 
поширена практика у діяльності із запобігання самогубствам. 
 
Обмеження доступу до засобів скоєння самогубства 
 

Втручання громади для обмеження доступу до пестицидів. Пестициди — один із 
найпоширеніших засобів скоєння самогубства, на них припадає значна частина самогубств у всьому 
світі, особливо у сільських регіонах країн з низьким та середнім рівнем доходу. Тому громадам 
важливо визначити найпоширеніші у них засоби скоєння самогубства. Важливо залучити громаду до 
обмеження доступу до пестицидів в умовах, коли самогубство скоюється імпульсивно, та провести 
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освітню роботу в громаді, впроваджувати програми підвищення обізнаності та навчання роздрібних 
торговців і людей, які використовують пестициди у своїй роботі (WHO, 2016b). Підтверджено, що 
обмеження доступу до засобів скоєння самогубства, таких як пестициди або вогнепальна зброя, 
ефективне у запобіганні самогубствам (WHO, 2014).  
 
Відповідальне висвітлення у ЗМІ та підвищення обізнаності населення 
 

Розробіть інструкції для ЗМІ та комунікаційні протоколи. Засоби масової інформації, 
наприклад, місцеві радіостанції, телебачення та газети, можуть бути корисними каналами для 
поширення інформації про самогубства, запобігання самогубствам, можливості та служби, куди можна 
звернутися за допомогою. Водночас важливо забезпечити відповідальне висвітлення у ЗМІ теми 
самогубства та наявність належних комунікаційних протоколів (WHO, 2017а). Можна організувати 
тренінги для журналістів, а також співпрацювати з місцевими радіостанціями та газетами, щоб разом 
активізувати зусилля щодо запобігання самогубствам. Відповідальне висвітлення проблеми 
самогубства у ЗМІ ефективно допомагає запобігти наслідувальним самогубствам серед вразливих 
категорій населення (WHO, 2014). 
 
Програми запобігання самогубствам у школах 
 

Проводьте підвищення обізнаності щодо психічного здоров’я та розвиток життєвих 
навичок у школах. Суїцидальна поведінка серед підлітків часто є серйозною проблемою. Важливо 
підвищувати рівень обізнаності щодо психічного здоров’я підлітків та розвивати навички, необхідні для 
того, щоб справлятися з несприятливими подіями, стресом та суїцидальною поведінкою (Aseltine et 
al., 2007; Kutcher et al., 2016; Wasserman et al., 2015; Wilcox et al., 2008). Робота в школах — 
ефективний вид діяльності із запобігання самогубствам (WHO, 2015). 

Інтеграція молоді у розробку програм запобігання самогубствам, у тому числі програм 
підтримки учнів учнями у школі. До розробки та впровадження програм запобігання самогубствам 
надзвичайно важливо залучати представників груп, на які ці програми спрямовані. Це стосується і 
молоді, яка може допомогти визначити властиві їй фактори ризику, які слід враховувати у процесі 
планування діяльності із залучення громади. Коли ресурси обмежені, молодь може брати участь у 
розробці програм молодіжної взаємопідтримки (Illback et al., 2010; Scott, 2011). 
 
Впровадження алкогольної політики 
 

Запобігання та зменшення зловживання алкоголем та вживання наркотиків. Громади 
можуть займатися підвищенням обізнаності та забезпечувати догляд і підтримку, у тому числі давати 
поради щодо самодопомоги та створювати групи підтримки «рівними рівних» для осіб, які 
зловживають алкоголем чи вживають наркотики, а також для їхніх сімей. Громади також можуть 
перешкоджати продажу алкоголю неповнолітнім і підтримувати середовище, де не вживають спиртних 
напоїв (наприклад, спеціальні заходи, зокрема молодіжні спортивні заходи) (WHO, 2010). У школах 
можна впроваджувати програми розвитку життєвих навичок. Такі заходи дуже поширені у сфері 
запобігання самогубствам, оскільки всі розлади, пов’язані із вживанням психоактивних речовин, 
збільшують ризик самогубства. 
 
Раннє виявлення, лікування та супровід осіб із суїцидальною поведінкою 
 

Навчання медичних працівників громади та працівників первинної ланки охорони 
здоров’я виявляти та працювати з особами із суїцидальною поведінкою, стресом, 
хронічним болем, психічними розладами та розладами, пов’язаними із вживанням 
психоактивних речовин, а також забезпечувати подальший супровід тим, хто вижив після 
спроби самогубства. Важливо проводити навчання медичних працівників, наприклад, за 
Посібником ВООЗ з втручання mhGAP (WHO, 2016c; ВООЗ, 2017b), щоб забезпечити своєчасне 
надання ефективної допомоги тим, хто її найбільше потребує. Крім того, після візиту до лікаря або 
лікування люди часто не отримують соціальної підтримки і можуть відчуватися ізольованими. Для 
забезпечення психосоціальної підтримки надзвичайно важливо налагодити систематичний 
подальший супровід (WHO, 2016c). Це ефективний вид діяльності із запобігання самогубствам (WHO, 
2015). 

Ресурсне навчання лідерів громади та гейткіперів. Лідерство є ключовим чинником успіху 
в залученні громад до запобігання самогубствам. Кожна громада має формальних і неформальних 
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лідерів (наприклад, поліцейських, політиків, релігійних лідерів), які відіграють важливу роль в 
об’єднанні громади та гуртуванні людей для досягнення спільної мети. Важливо, щоб ці лідери та інші 
видатні члени громади (наприклад, медсестри, лікарі загальної практики, соціальні працівники, 
вчителі, поліцейські, пожежники, працівники в’язниці, військові, роботодавці), які можуть виконувати 
функції гейткіперів, пройшли навчання та підготовку щодо питань запобігання самогубствам та 
відігравали активну роль у виявленні в громаді осіб з ризиком самогубства (Kral et al., 2009). Підготовка 
гейткіперів — поширена практика у діяльності із запобігання самогубствам. 

 
Подальший супровід та підтримка громади 
 

Створіть групу самодопомоги для сімей, які втратили члена родини через 
самогубство. Групи самодопомоги для сімей, які втратили члена родини через самогубство, дають 
можливість поспілкуватися з людьми з аналогічним досвідом, набратися сил, знайти розуміння серед 
інших учасників групи та відповісти їм тим самим. Група також може взяти на себе освітню функцію, 
надаючи інформацію про стадії переживання горя, самогубство та роль різних медичних працівників 
(WHO, 2008). Створювати групи самодопомоги пропонують під наглядом експертів, щоб забезпечити 
дієву підтримку. Групи самодопомоги для тих, хто вижив після спроби самогубства, зазвичай 
створюють у громадах. 

Організуйте підтримку людей із досвідом самоушкодження. Громада може підтримати тих, 
хто вижив після спроби самогубства. Завдяки організації громадських заходів та створенню програм 
підтримки або груп самодопомоги окремі особи чи сім’ї не почуватимуться ізольованими, а отже, 
зменшиться їхня вразливість та ризик самогубства. Особи, які раніше практикували самоушкодження, 
можуть підказати, як правильно підтримати тих, хто проходить через це у даний момент. Таку 
діяльність пропонують здійснювати під наглядом експертів, щоб забезпечити дієву підтримку. 
Організація підтримки в громаді є важливим елементом подальшого супроводу осіб, які скоїли спробу 
самогубства. 

Зменшення впливу самогубства на вразливі групи та запобігання виникненню 
суїцидальних кластерів. Навчання персоналу та волонтерів, що працюють, наприклад, у школах, 
коледжах, на робочих місцях, у центрах та будинках для людей похилого віку, допоможе надавати 
необхідну підтримку після самогубства  або спроби самогубства. Після самогубства люди, які знали 
того, хто його вчинив, можуть відчувати горе, сором, провину чи гнів, а також самі можуть стати 
вразливими. Необхідно забезпечити підтримку, щоб допомогти з цим справитися, а також запобігти 
виникненню суїцидального кластера, тобто ланцюга наслідувальних самогубств (CDC, 2001; Public 
Health England, 2015). Підготовка плану реагування, навчання та підтримки після самогубства є 
звичайною практикою у діяльності з запобігання самогубствам, оскільки такий план може запобігти 
появі суїцидальних кластерів. 
 
Програми для осіб похилого віку 
 

Програми запобігання самогубствам, орієнтовані на людей похилого віку. Однією з 
перешкод для мобілізації громади може бути нерівномірний розподіл ресурсів. Наприклад, на 
запобігання самогубствам серед літніх людей часто виділяється відносно невелика частка ресурсів. 
Громади можуть запроваджувати програми запобігання самогубствам, орієнтовані на людей похилого 
віку, підвищуючи обізнаність щодо цієї проблеми (у тому числі серед медичних працівників та 
персоналу, який працює з літніми людьми або доглядає за ними), поширюючи інформацію про здорове 
старіння та організуючи соціальну і громадську підтримку, що може допомогти у покращенні життєвих 
умов літніх людей (Erlangsen et al., 2011). Можна організовувати заходи та програми, які розвивають 
почуття мети, життєву стійкість та інші захисні чинники (SAMHSA, 2015), зокрема в будинках для людей 
похилого віку або в інших місцях проживання літніх людей. Це поширена практика в діяльності із 
запобігання самогубствам. 
 
Програми за місцем роботи 
 

Заходи щодо запобігання самогубствам на робочому місці. У сучасному світі, що швидко 
змінюється, робітники часто не хочуть зізнаватися про те, що переживають складний період, 
побоюючись, що це може залишити їх без роботи чи поставити під загрозу кар’єрне зростання. Попри 
те, що самогубство працівника є результатом складного поєднання особистої вразливості, стресових 
умов праці та побутових проблем, робоче оточення також може давати підтримку та навіть виконувати 
функцію гейткіпера. Цього можна досягти, проводячи освітню роботу з роботодавцями за допомогою 
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інформаційних кампаній (наприклад, щодо охорони психічного здоров’я на робочому місці) та надання 
практичних рекомендацій щодо того, як вони можуть допомогти та підтримати людину в кризовій 
ситуації чи з суїцидальними думками. Крім того, громади можуть співпрацювати з компаніями, щоб 
навчити певних роботодавців або працівників бути гейткіперами (WHO, 2006). 
Це не вичерпний перелік, а лише деякі приклади можливих дій. Тому дуже важливо глибше вивчати 
основні проблеми громади, враховуючи відповідні фактори ризику самогубства, а також вивчати 
досвід інших спільнот з подібними проблемами, досвід їхньої боротьби із самогубствами (Kral et al., 
2009), який можна перейняти та адаптувати для включення до плану дій. 
 

2. Картуйте ресурси для можливих дій 
 

Після того, як спільнота визначить можливі дії, наступним кроком є розгляд ресурсів, необхідних 
для реалізації кожної з цих дій. Потрібно картувати необхідні ресурси (наприклад, людські, фінансові, 
інфраструктурні), визначити, де їх можна знайти у межах громади, та оцінити їхню доступність 
(Додаток 3.4). 

Під час обговорення ресурсів слід пам’ятати про такі питання: 
Загальні питання: 

• Які організації потрібно залучити? Які додаткові переваги їхньої участі? 

• Які  часові межі діяльності? Чи є ідеальний час для проведення заходів? 
Людські ресурси: 

• Які людські ресурси є в наявності? 

• Хто має брати участь у плануванні, реалізації, оцінці та адвокації діяльності? 

• Які часові ресурси потрібні координаційному комітету та підкомітетам? 
Фінансові ресурси: 

• Які є витрати на діяльність? Скільки коштів потрібно для реалізації заходів? 

• Чи є ресурси, які можна використовувати безоплатно (наприклад, ефір на радіо чи 
телебаченні, оголошення)? 

• Які потенційні джерела фінансування? Чи існує державна програма, до якої можна 
долучитися? Чи є пропозиції щодо фінансування, які можна розвивати? 

Інфраструктура: 

• Чи потрібне приміщення (наприклад, громадський центр, публічний простір)? 
 
Достатнє та постійне фінансування — критично важливий чинник створення життєздатного плану 

дій. Фінансування — це механізм, за допомогою якого цілі перетворюються на конкретні дії шляхом 
розподілу ресурсів. Необхідно картувати послуги та визначити системи їхнього фінансування, щоб 
зрозуміти рівень поточних ресурсів та спосіб їх використання. Потім необхідно виділити наявні ресурси 
для досягнення максимального можливого результату (WHO, 2003). 

 
3. Мобілізуйте ресурси 

 

Якщо громаді не вистачає фінансових ресурсів, можна використати ряд ефективних методів 
збору коштів, щоб отримати фінансування, необхідне для реалізації плану дій. 

Мобілізація ресурсів — це процес залучення різних видів підтримки громади. Методи мобілізації 
ресурсів бувають наступні: 

• подання пропозицій донору (наприклад, гранти або програми фінансування); 

• запит на технічну підтримку, наприклад, неурядовими організаціями, університетами, 
дослідницькими групами, державними чи міжнародними організаціями; 

• узгодження стратегії громади щодо збору коштів з цілями фондів, організацій та бізнес-
груп; 

• організація заходів зі збору коштів, таких як «кавові ранки» (неформальні зібрання для 
збору коштів на благодійність), під час яких розповсюджуються інформаційні листівки або 
плакати та можна зробити пожертви на заходи щодо запобігання самогубствам 
(наприклад, у спеціальну скриньку для збору коштів); 

• збирання натуральних внесків, наприклад, вживаного одягу, меблів, книг, автомобілів та 
навіть будівель, які можна продати та перетворити на фінансову підтримку; 

• розміщення ящиків для пожертв у популярних громадських місцях; 

• використання розподілу часу як виду волонтерської підтримки, коли волонтери 
пропонують свій час та ресурси, щоб підтримати план дій щодо запобігання самогубствам 
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(це може об’єднати громаду навколо теми взаємодопомоги та підтримки у формі 
благодійності); 

• організація спонсорованих заходів, таких як забіги або змагання з ходьби; 

• застосування методу «узгоджених пожертв», відповідно до якого роботодавці 
зобов’язуються додати суму коштів, пропорційну до тієї, що зібрали працівники. Це 
хороший спосіб швидко подвоїти зібрані кошти. 

 
4. Сформулюйте план дій відповідно до пріоритетів та з урахуванням ресурсів 

 
Після вправи з картування, вивчення основних проблем та визначення діяльності, яку можна 

реалізувати, важливо визначити пріоритетність цих дій у плані дій. 
Якби координаційний комітет вирішив сфокусуватися на всіх головних проблемах одразу та 

провести всі дії одночасно, це було б надмірне навантаженням. Якщо обрати для одночасної 
реалізації в громаді оптимальну кількість дій  (наприклад, для початку одну або дві), то зусилля та 
ресурси розподілятимуться саме так, щоб досягнути оптимальної ефективності. На основі цих 
початкових дій можна буде вибудовувати подальші дії, і таким чином зрештою досягти всіх цілей. 

Щоб визначити пріоритетність цих дій, можна їх ранжувати, а також можна використати ряд 
інструментів для пріоритезації, щоб полегшити цей процес, оцінити потреби громади та користуватися 
доказовими даними. Одним із таких інструментів є тривимірна матриця пріоритезації (Додаток 3.5). 
Відповідно до неї діяльність оцінюється за трьома критеріями: 1) усвідомлена потреба, 2) підстави та 
3) доцільність (сюди належать людські та фінансові ресурси і часові рамки). Кожен вид діяльності може 
отримами максимум п’ять балів за кожним критерієм. Пріоритетність визначають за сумарною оцінкою 
кожного виду діяльності.  

Що стосується часових рамок, деякі види діяльності (наприклад, нагляд або психосоціальна 
підтримка) потрібно здійснювати постійно, а інші (наприклад, навчання медичних працівників або 
ознайомчі бесіді з членами громади) можна проводити через регулярні проміжки часу. 
План дій необхідно скласти у письмовій формі з усіма подробицями проведення необхідних видів 
діяльності (Archer & Cottingham, 2012). Крім того, у ньому має бути зафіксований чіткий розподіл задач,  
функцій та обов’язків відповідно до наявних ресурсів. Варто серйозно поставитися до цього питання,  
адже такий розподіл піде на користь усьому процесу.  

5. Сформулюйте у плані дій цілі SMARTER 
 
Існують різні підходи до постановки цілей, але одним із переконливих способів забезпечити їхню 

досяжності та практичність є методологія SMARTER (Додаток 3.6). Точніше, ці цілі допомагають 
структурувати діяльність. Попереднє визначення цілей може зробити план дій більш гнучким до будь-
яких змін (Capire Consulting Group, 2016). 

Критерії для постановки цілей SMARTER наступні (Mindstrong, 2016): 
 

1. SPECIFIC (КОНКРЕТНА) 
Цілі повинні бути чіткими, зрозумілими і точно визначати кінцеву мету (хто, що, де, чому). 
Приклад: Навчання медичних працівників виявляти та працювати з особами, що мають 

суїцидальну поведінку.  
 

2. MEASURABLE (ТАКА, ЯКУ МОЖНА ВИМІРЯТИ) 
Цілі повинні встановлювати конкретні критерії для оцінки прогресу у досягненні кожної 

поставленої цілі. 
Приклад: Зменшення кількості самогубств у громаді, підвищення обізнаності громади щодо 

самогубств. 
3. ACHIEVABLE (ДОСЯЖНА) 

Цілі мають бути досяжними, відповідати поняттям здорового глузду, бути спрямованими на зміну 
певної ситуації чи поведінки, які можна змінити. 

Приклад: Спеціалісти ЗМІ пройшли підготовку щодо відповідального висвітлення теми 
самогубства. 

4. RELEVANT (АКТУАЛЬНА) 
Цілі мають бути актуальними для певної цільової групи та відповідати її потребам і пріоритетам. 
Приклад: у громаді створена група підтримки та самодопомоги для осіб, які вижили після 

спроби самогубства. 
5. TIMING (ТАКА, ЩО ВКЛАДАЄТЬСЯ У ПЕВНІ ЧАСОВІ МЕЖІ) 

Повинні бути чіткі та регульовані часові межі, протягом яких буде досягнуто цих цілей. 
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Приклад: заплановану діяльність буде проведено за пів року. 
6. EVALUATE (ТАКА, ЯКУ МОЖНА ОЦІНИТИ) 

Цілі потрібно регулярно оцінювати та за необхідності корегувати з урахуванням змін та 
отриманого досвіду. 

Приклад: регулярно проводяться опитування або збори громади для обміну відгуками і 
пропозиціями. 

7. RESPONSIBILITY (ЯКА ЧІТКО ВИЗНАЧАЄ ОБОВ’ЯЗКИ) 
Цілі повинні встановлювати чіткий розподіл праці з точним визначенням, хто відповідає за 

впровадження, моніторинг та оцінювання. 
Приклад: Ініціативна група чітко розподілила обов’язки та завдання між своїми членами. 
 
Прогрес у досягненні цілей можна оцінювати під час регулярних засідань ініціативної групи як на 

фінальній стадії діяльності, так і регулярно в процесі реалізації, коли вимірювання прогресу є 
корисним. 

 
6. Розробіть інформаційну стратегію для просування заходів із запобігання самогубствам 

та громадських подій 
 

Для успішної роботи та підвищення обізнаності важливо, щоб координаційний комітет знайшов 
підхід до широкої громади. При виборі інформаційної стратегії (Додаток 3.7) слід враховувати рівень 
стигматизації, а також культурні, релігійні, історичні та економічні чинники. 
Інформаційну стратегію також потрібно адаптувати до наявних ресурсів. 

Деякі підходи можуть передбачати використання наступних каналів (Mental Health Commission of 
Canada, 2015): 

• пряма поштова розсилка; 

• газети; 

• інтернет (наприклад, електронна пошта, веб-сайт, список розсилки, соціальні мережі); 

• традиційні друковані матеріали (наприклад, брошури, буклети, листівки); 

• реклама на телебаченні; 

• оголошення по радіо; 

• традиційні місця зустрічей (наприклад, ринки, концерти); 

• реклама в громадському транспорті (наприклад, автобусах). 
 
Вставка 3. Приклад Кенії 
 

Дані про кількість спроб самогубства або смертей внаслідок самогубства у Кенії дуже неповні. У 
цій країні самогубство є незаконним і оточене стигмою та табу, що збільшує ймовірність заниження 
реальної кількості випадків або ж і повну відсутність повідомлень про них, особливо що стосується 
спроб самогубства. Через небажання мати справу з судом та через культурні і релігійні переконання 
смерті внаслідок самогубства часто документують як смерті від нещасного випадку, або ж вказують 
інші причини. Щоб підвищити обізнаність та привернути увагу людей до проблеми самогубств та 
їхнього запобігання, місцева неурядова організація Befrienders Kenya мобілізувала лідерів громадської 
думки та вжила заходів для вирішення цієї нагальної проблеми у районі Машимоні найробійських 
нетрів Матаре. Полегшити процес залучення громади Befrienders Kenya допоміг інструментарій для 
залучення громад. 

Після початкової підготовки, що передбачала планування сесій та відвідування громади 
командою, що займалася впровадженням, було влаштовано обговорення для того, щоб зрозуміти, 
наскільки громада обізнана з проблемою самогубства, а також дізнатися, яке її сприйняття, ставлення, 
думки та переконання щодо самогубства. На обговоренні були присутні релігійний лідер громади, 
вчитель, медичні працівники, молодь, помічник голови району та представник бізнес-спільноти. 
Дискусія допомогла виявити, що самогубство є відносно поширеним явищем у громаді, особливо 
серед безробітних молодих людей, які вживають наркотики та зловживають алкоголем, тим самим 
збільшуючи ризик самогубства та ранньої вагітності, що теж є поширеним явищем у цій місцевості. 
Учасники обговорення підкреслили той факт, що існує потреба у поглибленому розумінні самогубства 
та причин суїцидальної поведінки, щоб підвищити обізнаність громади щодо самогубства. 

Щоб полегшити процес залучення громади та налагодити зв'язки з більшою громадою, було 
сформовано координаційний комітет, до складу якого увійшли представники молоді, релігійні лідери, 
медичні працівники громади, вчителі, представники бізнесу та влади. Комітет очолив діяльність 
громади із запобігання самогубствам. Члени комітету визначили основні зацікавлені сторони, 
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підготували матеріально-технічне забезпечення та матеріали для першої зустрічі і розробили план дій 
громади, зокрема визначили загальні цілі, діяльність та ресурси. Члени Befrienders Kenya зібрали дані 
з різних джерел, зокрема з інтернету, Бюро статистики Кенії, Міністерства охорони здоров’я та 
психіатричної лікарні Mathare. Однак даних про самогубства, самоушкодження та спроби самогубства 
було вкрай мало не лише щодо визначеної території, але й щодо країни в цілому. 

Перші публічні збори громади відвідали 240 осіб. Обговорювалися теми розуміння проблеми 
самогубства, вживання наркотиків та зловживання алкоголем, охорони психічного здоров’я. Також 
своїм досвідом поділилася людина, яка втратила близьку людину через самогубство. Усі 
координатори зустрічі у своїх промовах робили акцент на тому, що самогубствам можна запобігти і що 
допомогти в цьому може як громада загалом, так і окремі люди. Громаду проінформували щодо 
попереджувальних ознак самогубства та вжиття заходів у разі підозри на ризик самогубства. Також 
говорили про депресію як серйозну проблему психічного здоров'я, що нерідко призводить до 
самогубства. 

Одним із основних підсумків першої зустрічі стало розуміння, що необхідно змінювати ставлення, 
уявлення та переконання, щоб зменшити стигму, а також дати можливість особам та сім’ям, що 
постраждали через самогубство, отримати допомогу. Учасники були задоволені  наданою 
інформацією та відчули, що дізналися багато нового, про що раніше не говорили. Остаточне враження 
було таким, що учасники зустрічі почали змінювати своє сприйняття та спосіб мислення щодо 
самогубства і задумалися про запобігання самогубствам. 

Координаційний комітет та Befrienders Kenya сформулювали план дій відповідно до пріоритетів 
громади та наявних ресурсів, проте занепокоєння викликали питання фінансування та нестачі 
кваліфікованого персоналу. Серед загальних цілей було скорочення кількості самогубств у громаді, 
зменшення стигми та навчання лідерів громади. 

Відповідно до загальних цілей були заплановані наступні задачі: 
1. навчити медичних працівників громади визначати вразливих осіб та групи і працювати з 
суїцидальною поведінкою; 
2. підвищити обізнаність та привернути увагу до самогубства і запобігання самогубствам шляхом 
активного діалогу в громаді, що також допоможе зменшити стигму;  
3. навчити лідерів громад визначати осіб з ризиком самогубства і сприяти їм в отриманні допомоги. 
У плані дій громади описуються всі деталі реалізації кожної задачі та визначені загальні обов’язки. 
Враховуючи ресурси, необхідні для реалізації задач, комітет картував доступні ресурси громади та 
визначив основні зацікавлені сторони, відповідальні за реалізацію. Розподіл завдань було визнано 
важливим для забезпечення сталості плану дій. Громаду ознайомили з остаточним варіантом плану 
дій. 

Під час зборів для обміну відгуками і пропозиціями стало зрозуміло, що у багатьох представників 
громади змінилося ставлення до самогубства. Під час обговорень вони визнали зв’язок між 
самогубствами і проблемами психічного здоров'я, а також те, що самогубство потребує такої ж уваги, 
як і будь -які інші проблеми зі здоров'ям. Громада усвідомила, що особам, які постраждали від 
самогубства, потрібне заохочення та підтримка, а тих, хто має суїцидальні думки, потрібно вислухати 
та направити до відповідних спеціалістів. 

Одним із головних завдань було визначено створення груп підтримки для тих, хто втратив 
близьких через самогубство, та для осіб, які намагалися вчинити самогубство. Це дасть їм можливість 
обмінюватися досвідом та підтримувати один одного, а також допомагати один одному звернутися за 
відповідною допомогою. Також стало зрозуміло, що громада може відігравати важливу роль у 
запобіганні самогубствам, оскільки вона може надати платформу для освітньої та інформаційної 
роботи. Усі погодилися з тим, що кожен є зацікавленою стороною у питаннях запобігання 
самогубствам, оскільки самогубство так чи інакше впливає на всіх. 
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1 . Рекомендації для успішної роботи з місцевими ЗМІ 

2 . Відповідальне висвітлення у ЗМІ 
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4. Постійне залучення ЗМІ 

 

ЗМІ відіграють важливу роль у формуванні громадської думки та ставлення (Borinstein, 1992; 
Kalafatelis & Dowden, 1997; Philo et al., 1994). Інколи зацікавленість ЗМІ може бути дуже високою, 
особливо під час заходів до Всесвітнього дня запобігання самогубствам, що припадає на 10 вересня. 
Важливо, щоб громади використовували можливість співпраці зі ЗМІ як канал для просування своєї 
діяльності та поширення думок. Проте слід зазначити, що взаємодія зі ЗМІ у сфері запобігання 
самогубствам може бути складним завданням. Зокрема, важливо, щоб ЗМІ відповідально 
висвітлювали випадки самогубства, щоб уникнути наслідування вразливими особами. Залучення ЗМІ 
лише ускладнюється за наявності стигми та хибних уявлень про самогубство. З огляду на потужний 
вплив ЗМІ, при плануванні дій для залучення громади до запобігання самогубствам необхідно 
розглянути способи успішного залучення ЗМІ (Додаток 4.1). 
 

1. Рекомендації для успішної роботи з місцевими ЗМІ 
 

1. Співпрацюйте з місцевими ЗМІ над розробкою медіакампаній, які поширюють інформацію 
про самогубства та запобігання самогубствам, сприяють пропаганді психічного здоров’я та 
зменшують стигму. Підсилюйте пропаганду здорового способу життя у контексті зв'язку між 
стресовими факторами, психічним та фізичним здоров'ям. 

2. Заохочуйте місцеві ЗМІ відповідально висвітлювати тему самогубства (WHO, 2017а). 
3. Запросіть місцеві ЗМІ взяти участь у громадських заходах. 
4. Заохочуйте місцеві ЗМІ розробити комунікаційну стратегію, що передбачає створення та 

розповсюдження комплекту інформаційних матеріалів для преси з джерелами для 
відповідального висвітлення теми самогубства та контактними даними місцевих 
представників. Поділіться наявними джерелами інформації про висвітлення самогубств у 
ЗМІ. 

5. Заохочуйте засоби масової інформації дотримуватися етичних норм при висвітлення теми 
самогубства. 

6. Впровадьте процес моніторингу ЗМІ для збору інформації про належне висвітлення теми 
самогубства та надання конструктивного зворотного зв'язку щодо некоректного або 
образливого висвітлення теми самогубства. 

7. Розробіть процес номінації місцевих ЗМІ на медіанагороди за досконалість висвітлення або 
візьміть участь у створенні нових нагород у галузі журналістики. 

8. Залучіть фахівців ЗМІ до семінару з питань відповідального висвітлення теми самогубства. 
 

2. Відповідальне висвітлення у ЗМІ 
 

Існує кілька джерел із рекомендаціями для ЗМІ щодо відповідального висвітлення теми 
самогубства, у тому числі буклет ВООЗ (ВООЗ, 2017а). Серед рекомендацій є наступні: 

• Надавайте точну інформацію про те, куди можна звернутися за допомогою; 

• Інформуйте громадськість про самогубства та запобігання самогубствам, не поширюючи 
хибних уявлень; 

• Розповідайте про те, як впоратися зі стресами або думками про самогубство, та як отримати 
допомогу; 

• Будьте особливо обережними, повідомляючи про самогубства знаменитостей; 

• Будьте обережними під час інтерв’ю з родиною чи друзями загиблих; 

• Розумійте, що історії про самогубства можуть впливати на журналістів; 

• Не робіть історії про самогубства ключовими новинами та не розміщуйте занадто багато таких 
історій; 

• Не роздувайте сенсацію, не нормалізуйте самогубство та не показуйте його як можливий 
варіант вирішення проблем; 

• Не розміщуйте детальних описів способів і засобів скоєння самогубства; 

• Не повідомляйте подробиці про місце самогубства; 

• Не використовуйте сенсаційних заголовків; 

• Не використовуйте фотографії, відеоматеріали або посилання на соціальні мережі. 
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Вставка 4. Приклад Тринідаду і Тобаго 
 

Самогубство залишається однією з основних проблем системи охорони здоров’я Тринідаду і 
Тобаго. На Чагуанас, найбільше місто Тринідаду, припадає приблизно 25% самогубств у країні. Щоб 
визначити, хто найчастіше бере участь у боротьбі з суїцидальною поведінкою та хто хотів би 
працювати над запобіганням самогубствам у громаді, були організовані зустрічі-обговорення. Було 
налагоджено контакти з різними зацікавленими сторонами громади, такими як мерія, поліція, заклади 
охорони психічного здоров’я, релігійні лідери, представники бізнесу та групи анонімних алкоголіків. 
Також було визнано, що школярі вразливі до самогубства через вживання наркотиків, поганий нагляд, 
сімейні проблеми та недіагностовані психічні розлади. 

Результатом цих зустрічей стало створення координаційного комітету. До нього увійшли 
соціальний працівник, громадська медична сестра зі служби охорони психічного здоров’я, старша 
медична сестра служби екстреної допомоги, менеджер служби первинної медичної допомоги, 
поліцейський, експерт з питань освіти, учитель, два радники місцевого самоврядування та два 
менеджери з неурядових організацій. Було проведено кілька зустрічей з метою визначення механізмів, 
за допомогою яких група може залучати членів спільноти. Було відомо, що самогубство — серйозна 
проблема, але більш детальні дані були недоступні або не поширювалися. 

Перші збори громади були організовані та анонсовані засобами масової інформації. Їх відвідали 
25 учасників. У порядку денному був огляд статистики самогубств та інформація про ознаки і фактори 
ризику. Учасники зустрічі виконали вправу з картування ресурсів. Обговорювали наступні стратегії: 
підвищення обізнаності щодо проблеми самогубства та запобігання самогубствам у громаді, 
виявлення учнів та студентів з ризиком самогубства та проведення втручань на робочих місцях. 
Загалом було відчуття безсилля, усвідомлення існування потужної соціальної стигми та занепокоєння 
тим, що поліція та медичні працівники не мають достатньої підготовки для боротьби з самогубством, 
а також, що бракує інформації про масштаби проблеми та про те, як громада може допомогти 
запобігати самогубствам. 

У межах координаційної групи було створено ініціативну групу, проводилися регулярні засідання 
для обговорення плану дій громади. Група визначила чотири загальні цілі: 
виявлення вразливих осіб/груп у громаді; 
створення системи нагляду; 
надання оперативної клінічної підтримки окремим особам та сім'ям, у тому числі тим, хто нещодавно 
втратив родича чи близького друга через самогубство; 
навчання представників професій, які надають першу допомогу, поліцейських, пожежників та 
медичного персоналу екстреної медичної допомоги стратегіям запобігання самогубствам та 
ефективного втручання. 
 

Для плану дій обрали наступні дії: 
1. Дії щодо груп, визнаних особливо вразливими, а саме: 

- підлітків: навчальна та роз’яснювальна робота з вчителями/батьками щодо підвищення 
обізнаності про психічне здоров’я підлітків; 

- молоді: впровадження програм надання допомоги працівникам та створення місць для 
відпочинку; 

- людей похилого віку: навчальна та роз’яснювальна робота з працівниками відділів 
пенсійного та соціального обслуговування, пенсійних груп, геріатричних будинків та 
лікарень. 

2. Створення системи нагляду за самогубствами в окрузі шляхом співпраці між службами 
охорони здоров’я, поліцією та пожежною службою. 

3. Поширення інформації про шляхи надання допомоги при виявленні проблемної поведінки. 
4. Навчання гейткіперів, які контактують з людьми з групи ризику. 
 
Для запобігання самогубствам серед підлітків передбачалася робота зі школами та зв’язок з 

директорами й експертами з освіти в початкових та середніх школах міста, а також співпраця з 
організаціями батьків/вчителів для підвищення обізнаності про психічне здоров’я. Розважальні заходи 
будуть використовуватися для підвищення обізнаності та запрошення до участі тренерів, 
фасилітаторів і молодіжних клубів. 

Запобігання самогубствам серед молоді буде проводитися через консультації з роботодавцями, 
впровадження програм допомоги працівникам та в популярних для відпочинку місцях Чагуанаса. 
Програма запобігання самогубствам для цієї групи населення передбачає освітню роботу, тренінги 
для осіб, що допомагають робітникам-початківцям, та запобігання вживанню психоактивних речовин 



 29 

через групи анонімних алкоголіків та наркоманів і служби охорони здоров’я. Ще одним пріоритетом 
вважалися консультації щодо стосунків з іншими, зокрема в родині, але зрештою це завдання було 
покладено на  діючі релігійні та громадські організації, які взаємодіють із сім’ями. 

Взаємодію з людьми похилого віку було вирішено проводити у колективах пенсіонерів, 
геріатричних будинках та в лікарнях. Також буде проведено навчальну та інформаційну роботу з 
працівниками відділів пенсійного та соціального обслуговування. 

Було вирішено проводити регулярні зустрічі та семінари для залучення громади до запобігання 
самогубствам та для того, щоб ініціативна група була в курсі змін, які можуть вплинути на виконання 
плану дій із запобігання самогубствам. Також досягнуто домовленостей, що засоби масової інформації 
надаватимуть всю необхідну підтримку. Заплановано провести громадську та соціальну 
медіакампанію із залученням популярних особистостей, які проживають у районі, для популяризації 
запобігання самогубствам. 

Завдяки залученню громади з’явилася надія та ентузіазм, що ці дії принесуть користь: 
допоможуть громаді краще розуміти проблеми психічного здоров’я, зменшити кількість самогубств та 
створити відчуття єдності. Мерія та місцева влада зроблять свій внесок у запобігання самогубствам 
через проєкти та ініціативи місцевого самоврядування. З’явилися сподівання на те, що проблеми 
психічного здоров'я, особливо депресії та зловживання психоактивними речовинами, почнуть 
виявляти на більш ранніх стадіях та з ширшим охопленням населення. 
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5. Проводьте моніторинг та оцінку плану дій громади 

 

Після того, як буде розроблено план дій і почнеться його втілення в життя, важливо слідкувати 
за ходом реалізації плану дій та дотримання часових меж, своєчасно вносити корективи, змінювати 
фокус, адаптувати у разі необхідності план дій та документувати перешкоди й отриманий досвід. 
Моніторинг та оцінка передбачають вимірювання реального впливу діяльності та оцінку її 
ефективності, зокрема економічної (Acosta et al., 2013; Capire Consulting Group, 2016). 

Моніторинг полягає у постійному відстеженні виконання плану дій. Важливо оцінити, наскільки 
успішно відбувається реалізація плану, щоб вчасно усунути всі проблеми (WHO, 2007). 

Оцінка — процес систематичного оцінювання для визначення вартості, корисності та 
ефективності плану (WHO, 2007). 

Попри те, що на реалізацію діяльності витрачається багато зусиль, найкраще інтегрувати оцінку 
до до всіх етапів плану дій громади. Важливо з’ясувати, що насправді працює, допомагає це людям 
чи заважає їм, кому це найбільш підходить і корисно, і чи можна це адаптувати для використання 
іншими громадами. 

Моніторинг та оцінка —  взаємодоповнюючі процеси, які певною мірою накладаються один на 
одного, а не є цілком окремими. Інформація, зібрана під час моніторингу, зазвичай використовується 
для систематичної оцінки, а моніторинг передбачає певну оцінку інформації, яка може бути 
використана при розробці планів (WHO, 2007). 

Моніторинг та оцінка відіграють важливу роль у залученні громади, тому що (Capire Consulting 
Group, 2016):  

1. безперервний моніторинг допомагає оцінити, як просувається виконання плану дій і чи 
потрібно вносити корективи та зміни; 

2. оцінка отриманого досвіду може дати цінну інформацію для інших видів діяльності із 
запобігання самогубствам у тій самій чи іншій громаді; 

3. системи нагляду та кількісні зміни дають можливість дослідити загальні тенденції у 
кількості самогубств та спроб самогубства. 

 
1. Безперервний моніторинг 

 

Найкраще, коли моніторинг інтегрований у весь процес реалізації плану дій із запобігання 
самогубствам. Потрібно заздалегідь визначити цілі, завдання та показники успішної реалізації, а також 
порядок та інтервали оцінювання. Крім того, можна проводити регулярні перевірки, щоб визначити, чи 
виконуються дії так, як заплановано, чи з’явилися нові можливості та чи потрібно змінювати напрямок 
діяльності. Це можна зробити кількома способами (Додаток 5.1) (Capire Consulting Group, 2016; Suicide 
Prevention Australia, 2014), наприклад:  

• Під час засідань координаційного комітету та підкомітетів виділіть час для перевірки ходу 
реалізації діяльності. Перевірте наступне (WHO, 2007): 

• чи були реалізовані заплановані дії; 

• чи було дотримано таймінгу для всіх дій; 

• чи були використані всі заплановані ресурси; 

• чи досягнуто бажаних результатів; 

• чи досягнуто цілей різних стратегій. 
 

Регулярно дізнавайтеся у всіх учасників планування діяльності, з якими проблемами їм 
доводиться зіштовхуватися та чи надали вони пропозиції, як варто змінити діяльність, щоб ці 
проблеми вирішити. 

Якщо потрібно внести зміни, перегляньте загальну мету у світлі нових можливостей та проблем. 
Визначте критерії або показники для кожного етапу (наприклад, кількість людей, які відвідали 

подію, кількість ефірного часу на радіо/ в медіа, кількість людей, яких було поінформовано тощо), щоб 
перевіряти хід реалізації. 

Якщо діяльність не охоплює цільову аудиторію або здається неефективною, розгляньте, яким 
чином її можна змінити чи адаптувати. 
 

Планування часу для вивчення та аналізу ходу реалізації діяльності дозволяє вдосконалити 
загальний план дій та гарантує постійний нагляд. Моніторинг необхідно внести до плану дій на етапах 
планування та розвитку; це допоможе забезпечити належну якісну оцінку. 
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2. Оцінка отриманого досвіду для врахування у майбутній роботі 
 

Щоб отримати цінні знання для майбутньої роботи, важливо вивчати проблеми та досвід, 
отриманий під час планування та реалізації будь-якої діяльності, передбаченої планом дій громади. 
Попри те, що протягом усього процесу планування та реалізації здійснюється моніторинг, важливо 
обмірковувати та документувати досвід, отриманий під час заходу чи низки заходів, реалізації 
програми та діяльності, щоб за потреби внести необхідні зміни. Переконайтеся, що отриманий досвід 
задокументований, це потрібно не лише для майбутньої роботи координаційного комітету, а й для 
навчання інших громад.  

Слід обрати послідовні методи оцінки, щоб отримати дані, які можна порівнювати (Додаток 5.2). 
Ось деякі рекомендовані методи збору та документування отриманого досвіду: 

Попросіть учасників, які беруть участь в діяльності, записати те, що, на їхню думку, є дієвим чи 
недієвим, та зафіксуйте їхні висновки (наприклад, за допомогою форми зворотного зв’язку або анкети 
опитування). 

Попросіть координаційний комітет та підкомітети поміркувати над отриманим досвідом та 
зробити висновки, а також обдумати коментарі учасників (наприклад, на семінарі або під час співбесід). 

Проаналізуйте різні показники, такі як якість або ступінь реалізації діяльності, загальна кількість 
реалізованих заходів, кількість учасників, задоволеність реалізацією та рівень співпраці зацікавлених 
сторін. 

Як варіант, можна провести обговорення у фокус-групі (Додаток 5.3). Фокус-група — це невелика 
група з 6-10 осіб на чолі з кваліфікованим модератором, який сприяє відкритій та вільній дискусії. 
Важливо добре підготуватися до такого обговорення, оскільки для участі слід обрати різних та не 
знайомих між собою людей, ретельно відібрати приблизно 10 запитань (якими не слід ділитися з 
учасниками групи до початку обговорення), а окрім модератора потрібно ще призначити людину, яка 
робитиме нотатки або записуватиме обговорення (Elliot & Associates, 2005). Учасниками фокус-групи 
можуть бути, наприклад, лідери громади, вчителі, медсестри чи інші медичні працівники, релігійні 
лідери, фермери та адміністративні працівники. 

Розкрити певну тему, наприклад, проблему самогубств в громаді та заходи щодо їх запобігання, 
допоможуть три типи запитань (Elliot & Associates, 2005), а саме: 

 
Запитання для залучення: потрібні, щоб ознайомити учасників з темою обговорення та 

створити комфортні умови для дискусії.  Наприклад: 
- Що учасники знають про самогубство? Що їм відомо про запобігання самогубствам? 
- Чи знають учасники обговорення про якісь певні види діяльності із запобігання самогубствам? 
- Як вони ставляться до діяльності із запобігання самогубствам, яку реалізують у їхній громаді 

відповідно до плану дій? 
Запитання для дослідження: потрібні, щоб перейти до суті обговорення. Наприклад:  

- Які є наразі прогалини в послугах та інфраструктурі? 
- Які є перешкоди для запобігання самогубствам у громаді? 
- Наскільки, на думку учасників, діяльність із запобігання самогубствам є ефективною у 

зменшенні кількості самогубств? 
Заключні запитання: потрібні для перевірки, чи не було щось пропущено під час обговорення. 

Наприклад: 
- Чи хоче хтось щось додати?  
- Чи є ще запитання? 
 

Зазвичай для отримання достовірних результатів щодо певної теми потрібно опитати декілька 
фокус-груп (близько трьох) (Elliot & Associates, 2005). 
 
3. Системи нагляду та кількісні зміни 

 

Тоді як систематичний моніторинг плану дій дозволяє побачити хід його реалізації, системи 
нагляду оцінюють кількісні дані, які відображають ширшу картину загальних тенденцій щодо кількості 
самогубств та спроб самогубства за певний період у даній громаді. Таким чином ви отримуєте надійні 
та якісні дані, що дозволяють відстежувати тенденції з плином часу, а також продемонструвати 
ефективність діяльності зі зменшення кількості самогубств та спроб самогубства. Однак самогубство 
— подія нечаста, тому не обов'язково очікувати статистично значущих змін на рівні окремої громади. 
Поява суїцидальних кластерів може ще більше ускладнити картину. Необхідно використовувати 
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додаткові показники, наприклад, кількість людей, які пройшли підготовку, кількість людей, яких 
направлено для надання допомоги, або кількість людей, які беруть участь у реалізації плану дій. 

Попри те, що напрямок та можливі зміни систем нагляду визначають представники системи 
охорони здоров'я, політики та науковці, важливо інтегрувати ідеї щодо систем нагляду до плану дій 
громади. Це допоможе у подальшому зробити внесок у вдосконалення роботи ширших —
регіональних, національних чи глобальних — структур нагляду. У звіті ВООЗ «Запобігання 
самогубствам: глобальний імператив» (WHO, 2014 р.) наголошується важливість функціональної 
системи нагляду як частини комплексної стратегії запобігання самогубствам у будь-якій країні. Кінцева 
мета будь-якої діяльності у сфері запобігання самогубствам — зменшення кількості самогубств та 
спроб самогубства, а це передбачає доступність якісних даних.  

За можливості громади (наприклад, медичні працівники громади чи поліція) повинні розглянути 
можливість здійснення нагляду у вигляді регулярного збору даних про самогубства та спроби 
самогубства у своїй місцевості — для доповнення ширшої системи нагляду. Для цього можна 
призначити у громаді відповідальних за збір даних (Додаток 5.4). Раз на місяць їм потрібно звертатися 
до потенційних джерел інформації про самогубства та за необхідності відвідувати відповідні установи, 
щоб зібрати дані про кількість випадків самогубства та спроб самогубства. До потенційних джерел 
інформації належать: 

• лікарняні документи; 
• керівники громад; 
• лікарі загальної практики, лікарі та медсестри громади; 
• гейткіпери, наприклад, вчителі, поліцейські та пожежники; 
• адміністрація крематоріїв та кладовищ;  
• призначені члени громади;  
• релігійні лідери. 

 
Важливо, щоб усі розмови про самогубство або спроби самогубства залишалися повністю 

конфіденційними, а записи даних зберігалися в безпечному місці. 
Ця діяльність із доповнення ширшої системи нагляду може стати частиною 

загальнонаціональної системи реєстрації актів громадського стану (яка офіційно документує всі 
життєво важливі події в популяції). Тоді національні дані можна надсилати до бази даних ВООЗ про 
смертність  http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/ . ВООЗ також надає рекомендації щодо того, 
як реєструвати у моргах та лікарнях смертність внаслідок тілесних ушкоджень, у тому числі самогубств 
(WHO, 2012). Також доступний практичний посібник, що містить інформацію про створення або 
вдосконалення лікарняної системи реєстрації спроб самогубства та самоушкоджень (WHO, 2016а). 
Крім того, існує методика STEPS для нагляду за факторами ризику неінфекційних захворювань 
(http://www.who.int/chp/steps/en/), що надає інструмент для отримання даних про фактори ризику, у 
тому числі спроб самогубства, репрезентативних на національному рівні. 
 
Вставка 5. Приклад Непалу 

Синдхупальчок — один із районів Непалу, які найбільше постраждали від руйнівного землетрусу 
у 2015 році. За два роки кількість самогубств зросла тут з 58 до 72 випадків. Муніципалітет Чаутара 
району Синдхупальчок вирішив залучити громаду до запобігання самогубствам. 

На підготовчій зустрічі були присутні: голова громади, місцеві поліцейські, медичні працівники, 
місцеві лідери та члени неурядових організацій. Вони вивчали вплив самогубств на громаду та 
доступні послуги. Адміністраторів системи охорони здоров’я району та місцеві зацікавлені сторони 
поінформували про цілі запланованої діяльності, а також послідовність заходів для залучення 
громади. 

Початкові обговорення з учителями шкіл, членами неурядових організацій, мешканцями 
громади, медичними працівниками та волонтерками у сфері охорони здоров’я громади виявили 
недостатню обізнаність щодо самогубства та брак підготовки для запобігання самогубствам, а також 
неналежне та неефективне ведення і подальший супровід. Не існувало програм для навчання 
школярів основам охорони психічного здоров’я та запобігання самогубствам. 

Після обговорень та підготовчих зустрічей було створено координаційний комітет, покликаний 
визначити зацікавлені сторони і загальні цілі запобігання самогубствам, а також розробити план дій 
громади. До складу комітету увійшли голова громади, директори шкіл, керівники місцевих неурядових 
організацій, мешканці та волонтерки у сфері охорони здоров’я громади. Члени координаційного 
комітету відзначили слабкі механізми соціальної підтримки та неспроможність надавати основні 
послуги. Після землетрусу кількість випадків самогубств у громаді зросла, тому що людям, які 
втратили підтримку, не було до кого звернутися. 

http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/
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Для координаційного комітету було організовано одноденне ознайомче засідання, оскільки 
членам комітету бракувало знань про самогубства та досвіду запобігання самогубствам. Під час цього 
засідання вони дізналися про те, як виявляти людей із суїцидальними думками та планами вчинити 
самогубство, з самоушкодженнями та як заохотити їх звернутися за відповідною медичною допомогою 
чи психосоціальною підтримкою. Для використання під час ознайомчого засідання адаптували та 
використали Модуль про самоушкодження/самогубства з Посібника з втручання відповідно до 
Програми дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (mhGAP-IG). 

Перші збори громади відбулися у районному залі засідань. Місцеві неурядові організації, 
соціальні мобілізатори та волонтерки у сфері охорони здоров’я громади допомагали запрошувати на 
них членів громади та ключові зацікавлені сторони. Загалом були присутні 69 учасників. Порядок 
денний передбачав ознайомлення із проблемою самогубства, обґрунтування нагальності вирішення 
проблеми, опис цілей та потенційної діяльності із запобігання самогубствам, ролі громади та 
картування наявної діяльності із запобігання самогубствам у громаді. Були визначені такі основні 
проблеми: 

• легкий доступ до інсектицидів та пестицидів у громаді; 

• висока доступність алкогольних напоїв через відсутність обмежень їхнього виробництва та 
реалізації; 

• брак кваліфікованих медичних працівників у громадських або районних закладах охорони 
здоров’я; 

• суперечки між родинами/членами громади; 

• відсутність психологічного консультування у школах; 

• відсутність психосоціального консультування в громаді; 

• неналежне висвітлення теми самогубства у ЗМІ. 
 

Під час наступних засідань координаційний комітет та ключові зацікавлені сторони визначили 
такі загальні цілі: 
Запобігати спробам самогубства та самогубствам у громаді. 
Розробити ефективну систему охорони здоров’я та соціального захисту, щоб допомогти людям із 
суїцидальною поведінкою. 
Підвищити обізнаність та зменшити стигму, пов’язану із самогубством та розладами психічного 
здоров’я. 

План дій громади ґрунтувався на пріоритезації основних проблем, визначених під час зустрічі з 
громадою. Для кожної проблеми було проведено картування ресурсів та окреслено ряд можливих дій 
громади. Дії пріоритезували за допомогою тривимірної матриці пріоритезації. 

Було погоджено наступні дії: 
1. Обмежити доступ до пестицидів у громаді. 
2. Провести навчання медичних працівників у громадських або районних закладах охорони 
здоров’я. 
3. Мобілізувати ЗМІ для підвищення обізнаності та зменшення стигми. 
4. Надати допомогу у вирішенні суперечок між сім’ями/членами громади. 
5. Надавати психологічну підтримку в школах. 
6. Надавати психосоціальну підтримку членам громади. 
7. Обмежити виробництво та реалізацію алкогольних напоїв. 

 
Було призначено координатора для керівництва діяльністю у взаємодії з державними та 

недержавними зацікавленими сторонами. Оскільки для запобігання самогубствам необхідний 
мультисекторальний підхід, важливо добре налагодити співпрацю під керівництвом координатора. 

Виходячи з вищезазначених дій, інформаційна стратегія координаційного комітету полягала у 
проведенні кампаній з підвищення обізнаності щодо самогубств та запобігання самогубствам за 
посередництвом місцевих ЗМІ, таких як радіо, телебачення та газети. Місцеве радіо транслювало 
джингли (короткі пісні) про запобігання самогубствам. Координаційний комітет впевнено мобілізував 
ЗМІ громади для підвищення обізнаності щодо самогубств та навчання фахівців ЗМІ відповідальному 
висвітленню теми самогубства. 

З’явилося відчуття, що таке залучення допомогло членам громади краще зрозуміти проблему 
самогубств і заохотило їх до більш активного обговорення теми. Найбільше реалізації діяльності 
заважали фінансові обмеження та брак підготовлених людських ресурсів. Медичні заклади громади 
повинні мати можливість надавати первинну медичну допомогу та доглядати за направленими 
громадою пацієнтами. Медичні працівники громади повинні мати можливість надавати психосоціальну 
підтримку та отримувати консультації і супервізію. 
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6. Збори громади для обміну відгуками і пропозиціями 

 

Одним із важливих способів оцінки діяльності та сигналом поворотного моменту у процесі 
залучення є збори громади для обміну відгуками і пропозиціями (Додаток 6.1). Як і у випадку з першою 
зустріччю на початку процесу, ідея полягає в тому, щоб зібрати всю громаду і обговорити, а також 
оцінити вплив діяльності. Це допоможе узагальнити отриманий досвід та зрозуміти напрямки 
майбутньої роботи. Проводити такі збори варто після завершення реалізації запланованої діяльності. 
 

Існує багато способів проведення зборів для обміну відгуками та пропозиціями. Вибір 
конкретного способу залежить від особливостей громади та специфіки діяльності із запобігання 
самогубствам. Це можуть бути збори, подібні за структурою до першої зустрічі, або ж лише невелика 
презентація та обговорення. Для отримання відгуків та пропозицій можна попросити членів громади 
заповнити анкети. 
 
Вставка 6. Приклад Сполучених Штатів Америки 
 

Самогубство — одна з основних причин смертності у Сполучених Штатах Америки. Штат Західна 
Вірджинія посідає чотирнадцяте місце за рівнем самогубств серед штатів США з показником 18,4 
випадка на 100 000 населення (2015 рік, рівень смертності стандартизований за віком). Університет 
Західної Вірджинії у партнерстві з «Healthy Harrison», громадською некомерційною організацією округу 
Гаррісон, прийняв рішення працювати над впровадженням інструментарію для залучення громад, 
зосереджуючись на місцевих потребах, цінностях та ресурсах. 

Перша дискусія була проведена з представниками місцевих громад, щоб обговорити процес, 
визначити цілі та картувати діяльність. До складу цієї групи увійшли фахівці з питань психічного 
здоров’я, адміністратори медичних служб, спеціалісти з питань запобігання самогубствам, члени 
релігійних громад та представники правоохоронних органів. Спочатку група не виявила значної 
обізнаності щодо проблеми самогубства. Проте дискусія допомогла визначити групи ризику та основні 
місцеві чинники самогубства, такі як вживання опіоїдів, почуття безнадії, втрата мети та проблеми з 
доступом до послуг охорони психічного здоров’я, особливо у ситуації, коли потрібне примусове 
лікування. 

Були визначені зацікавлені сторони та потенційні партнери, які могли б стати цінними 
співробітниками у запобіганні самогубствам. Серед ключових партнерів були місцеві роботодавці, 
заклади вищої освіти, регіональні служби у справах молоді, церкви, окружні клуби, заклади відпочинку 
та місцеві ветеранські організації. Місця, які відвідують особи з групи високого ризику, наприклад, 
самотні чоловіки середнього віку або особи, що зловживають психоактивними речовинами 
(наприклад, робочі місця, бари), були визначені як особливо важливі. Також було обговорено 
можливості розгортання програм запобігання самогубствам, розроблених для обмеження доступу до 
особливо небезпечних засобів, наприклад, вогнепальної зброї, що були визнані унікальними для цього 
регіону чинниками. 

Були картовані наявні ресурси та визначені важливі прогалини у програмах запобігання 
самогубствам, наприклад, відсутність комунікації між групами щодо охорони психічного здоров’я та 
запобігання самогубствам, погано пов’язані послуги, можливі зміни в залученні служб екстреної 
медичної допомоги, пожежної та поліцейської служб, а також потреба в проактивних медичних 
послугах. 

У процесі розробки плану дій громади координаційний комітет визначив наступні загальні цілі у 
сфері запобігання самогубствам: 

• налагодити запобігання самогубствам за допомогою наявних ресурсів та послуг; 

• визначити та підтримати зусилля щодо дестигматизації проблем психічного здоров’я та 
запобігання самогубствам; 

• створити дорожню карту для надання допомоги людям, які її потребують; 

• розвивати почуття мети та надії у людей, що перебувають в дистресі; 

• спланувати залучення правоохоронних органів та служб екстреної допомоги до впровадження 
інноваційних моделей догляду та залучення громади; 

• надавати підтримку родинам, які втратили члена сім’ї через самогубство, та тим, хто вижив 
після спроби самогубства. 
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Важливо, що група «Healthy Harrison» зрозуміла, що цільовою групою населення мають бути 
особи, які перебувають у групі ризику самогубства та є поза системою психіатричних послуг, і 
поставила за мету виявляти їх та надавати їм підтримку. 
 

Округ Гаррісон охоплює відносно велику територію з понад 10 містами та містечками. Значна 
відстань між населеними пунктами, відмінність ресурсів і стилів управління громадами стали 
перешкодою для визначення спільної стратегії, яку можна було б прийняти для більшої групи. 
Проблемою під час розробки плану дій було те, як продумати локальну діяльність на порівняно великій 
території. Крім того, у цьому регіоні вже діяли інші державні та регіональні програми запобігання 
самогубствам. У результаті, було зроблено акцент на визначенні широких категорій діяльності, які 
можна було б адаптувати або змінити залежно від місцевих потреб, ресурсів та діючих програм. 
 

План дій містив наступні пункти: 
1. Інтегрувати стратегії та програми, підтримувані діючими місцевими та національними 

програмами. 
2. Розробити стратегії підвищення пріоритетності запобігання самогубствам у цьому регіоні та 

визначити місцевих партнерів (наприклад, релігійні організації, військовослужбовці) для 
створення мережі підтримки та надання послуг. 

3. Шукати фінансування для реалізації програм та заходів шляхом залучення місцевих партнерів 
та бізнесу. 

4. Координувати дії з місцевими медичними закладами для надання допомоги та лікування і 
створити дорожню карту для звернення за допомогою. 

 
Члени громади усвідомили, що вони можуть працювати разом заради запобігання самогубствам. 

Стало зрозуміло, що дуже важливо боротися з почуттями безнадії та відчаю. Необхідно продовжувати 
громадське обговорення діяльності із запобігання самогубствам та розробити стратегію фінансування. 
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Список рекомендованих джерел для запобігання 
самогубствам у громаді 
 

Загальні джерела для запобігання самогубствам 
 

• Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization  
(http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/, accessed 31 January 2018). 

• Preventing suicide: a resource series. Geneva: World Health Organization  
(http://www.who.int/mental_health/resources/preventingsuicide/en/, accessed 31 January 2018). 

• Public health action for the prevention of suicide: a framework. Geneva: World Health Organization 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75166/1/9789241503570_eng.pdf, accessed 31 January 2018). 

• WHO MiNDbank. Geneva: World Health Organization (http://www.mindbank.info, accessed 31 January 
2018). 

• Suicide Prevention Australia. Website (https://www.suicidepreventionaust.org/, accessed 31 January 2018). 
Living is for everyone. A National Suicide Prevention Strategy project managed by On the Line, Australia, 
on behalf of the Department of Health (http://www.livingisforeveryone.com.au/, accessed 31 January 2018). 

• Working to prevent suicide. New Zealand Ministry of Health  
(http://www.health.govt.nz/our-work/mental-health-and-addictions/working-prevent-suicide, accessed 31 
January 2018). 

• Catalogue du CRES - Centre de Ressources en Suicidologie, France (in 
French)(http://cresuicidologie.docressources.fr/opac/index.php, accessed 31 January 2018). 

• Suicide prevention resources. Rockville (MD): Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(SAMHSA) (https://www.integration.samhsa.gov/clinical-practice/suicide-prevention, accessed 31 January 
2018). 

• Tips for funding your program: determining your needs and developing a plan. Newton (MA): Suicide 
Prevention Resource Centre (http://www.sprc.org/sites/sprc.org/files/library/fundingtips.pdf, accessed 31 
January 2018). 

• International Association for Suicide Prevention (IASP). Website (https://www.iasp.info, accessed 31 
January 2018). 

• Australian Institute for Suicide Research and Prevention. Website  
(https://www.griffith.edu.au/health/australian-institute-suicide-research-prevention, accessed 31 January 
2018). 

• Beijing Suicide Research and Prevention Center, China. Website (http://www.crisis.org.cn, accessed 31 
January 2018). 

• Japan Support Center for Suicide Countermeasures. Website  
(http://www.ncnp.go.jp/nimh/english/j_yobou.html, accessed 31 January 2018). 

• National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health (NASP). Website 
(http://www.ki.se/en/nasp/startpage, accessed 31 January 2018). 

• National Suicide Research Foundation, Ireland. Website (http://www.nsrf.ie, accessed 31 January 2018). 
 
Залучення основних зацікавлених сторін до процесу запобігання самогубствам 
 

• Prompts and suggestions for speaking with local leaders on suicide prevention. Department of Health, 
United Kingdom  
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/137641/Prompts-for-local-le 
aders-on-suicide-prevention.pdf, accessed 31 January 2018). 

• Identifying promising partners. Newton (MA): Suicide Prevention Resource Centre  
(http://www.sprc.org/resources-programs/identifying-promising-partners, accessed 31 January 2018). 

• #308conversations. Mental Health Commission of Canada  
(http://www.mentalhealthcommission.ca/English/initiatives/11884/308conversations, accessed 31 January 
2018). Community engagement toolkit. The Social Planning and Research Council of British Columbia, 
Canada (http://www.sparc.bc.ca/wp-content/uploads/2017/03/community-engagement-toolkit.pdf, accessed 
31 January 2018). 
 
Приклади інших громадських програм запобігання самогубствам 
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• A community-based suicide prevention planning manual for designing a program just right for your 
community. Pocatello (ID): Idaho State University 
(http://www.isu.edu/irh/projects/ysp/CommunitySuicidePrevention/4PreventionPlanning/PreventionPlanning
.pdf, accessed 31 January 2018). 

• Guidance for developing a local suicide prevention action plan: information for public health staff in local 
authorities. London: Public Health England  
(https://www.gov.uk/government/publications/suicide-prevention-developing-a-local-action-plan, accessed 
31 January 2018). 

• How to implement a 4-level community-based intervention targeting depression and suicidal behaviour.  
Leipzig: European Alliance Against Depression 
(http://www.eaad.net/uploads/media/EAAD_Manual_web_02.pdf, accessed 31 January 2018). 

• A framework for suicide prevention planning. Winnipeg: Manitoba Health & Healthy Living  
(http://suicideprevention.ca/wp-content/uploads/2014/05/suicide_prevention_framework.pdf, accessed 31 
January 2018). 

• Operation Save Lives: education in suicide prevention. Stockholm, Karolinska Institutet  
(http://ki.se/en/nasp/operation-save-lives-education-in-suicide-prevention, accessed 31 January 2018). 

• Suicide prevention in Stockholm County. Stockholm, Karolinska Institutet  
(http://ki.se/en/nasp/suicide-prevention-in-stockholm-county-spis, accessed 31 January 2018). 
 
Загальні джерела для залучення громад (безвідносно до самогубств) 
 

• Participatory vulnerability analysis: a step-by-step guide for field staff. London: ActionAid International 
(http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/assessment-review/ActionAid.pdf, accessed 31 January 
2018). Village book training manual: community led planning and development. Yangon: ActionAid 
Myanmar (http://www.actionaid.org/publications/village-book-training-manual-community-led-and-planning-
process ?width=960&inline=true, accessed 31 January 2018). 

• Community toolbox. Lawrence (KS): Work Group for Community Health and Development, University of 
Kansas(http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/overview/model-for-community-change-and-improvement, 
accessed 31 January 2018). 

• Emerging action principles for designing and planning community change. Gaithersburg (MD): Community 
Science (http://communityscience.com/pdfs/CS_Vol1-1_2015_v9_fugr5.pdf, accessed 31 January 2018). 

• Community planning toolkit. Belfast: Community Places  
(http://www.communityplanningtoolkit.org/working-together, accessed 31 January 2018). 

• Communities that Care (CTC) model. Seattle (WA): Social Development Research Group, University of 
Washington (http://www.sdrg.org/CTCInterventions.asp, accessed 31 January 2018). 

• Community development handbook: a tool to build community capacity. Victoriaville: Canadian Community 
Economic Development Network  
(https://ccednet-rcdec.ca/en/toolbox/community-development-handbook-tool-build-community-capacity, 
accessed 31 January 2018). 

• Asset mapping for asset-based community development. Vibrant Communities Canada  
(http://vibrantcanada.ca/resource-library/community-asset-building/using-asset-mapping-asset-based-com 
munity-development, accessed 31 January 2018). 

• Active Implementation Hub. Chapel Hill (NC): National Implementation Research Network, University of 
North Carolina (http://implementation.fpg.unc.edu/, accessed 31 January 2018). 
 
Фінансування 
 

Mental health policy and service guidance package: mental health financing. Geneva: World Health 
Organization (http://www.who.int/mental_health/policy/services/6_financing_WEB_07.pdf?ua=1, accessed 
31 January 2018). 
 
Моніторинг та оцінювання 
 

• Mental health policy and service guidance package: monitoring and evaluation of mental health policies 
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(http://www.who.int/entity/mental_health/policy/services/14-monitoring%20evaluation_HKprinter.pdf?ua=1, 
accessed 31 January 2018). 
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Healthcare Research and Quality, United States Department of Health and Human Services  
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• Safe and effective messaging. Newton (MA): Suicide Prevention Resource Center  
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2018). 

• Time to Change campaign. Website (http://www.time-to-change.org.uk/, accessed 31 January 2018). 
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accessed 31 January 2018). 
• safeTALK. LivingWorks. Website (https://www.livingworks.net/programs/safetalk/, accessed 31 
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• A guide for medical providers in the emergency department: taking care of suicide attempt survivors.  
Rockville (MD): Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)  
(http://www.theconnectprogram.org/sites/default/files/site-content/docs/AfterAnAttempt-ER.pdf,accessed 31 
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(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66801/1/WHO_MNH_MBD_00.3.pdf, accessed 31 January 2018). 

• Youth Aware of Mental Health (YAM). Website (http://www.y-a-m.org, accessed 31 January 2018). 
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• Preventing suicide: how to start a survivors’ group. Geneva: World Health Organization  
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• SAMHSA news: Suicide cluster prevention on campus. Rockville (MD): Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration.  
(http://newsletter.samhsa.gov/2015/12/03/suicide-cluster-prevention-on-campus/, accessed 31 January 
2018). 

• SOS: a handbook for survivors of suicide. Washington (DC): American Association of Suicidology 
(http://www.suicidology.org/Portals/14/docs/Survivors/Loss%20Survivors/SOS_handbook.pdf, accessed 31 
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• Hope and healing: a practical guide for survivors of suicide. Calgary: British Columbia Ministry of Health 
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Додаток 1: Інструменти для залучення громад 
 

1. Початкова підготовка 
 

1.1 Вивчайте громаду та розвивайте середовище, готове надавати підтримку 
 

Рівень готовності громади до вирішення такої делікатної проблеми, як самогубство, може бути 
різним. Соціальне та культурне середовище чи атмосфера в громаді можуть сприяти або не сприяти 
активізації запобігання самогубствам. З самого початку дуже важливо вивчити громаду та формувати 
сприятливе середовище для запобігання самогубствам. 
 
Приклади 
 

Дослідіть переконання, думки, сприйняття, ставлення та почуття щодо самогубства, а 
також щодо тих, хто скоює самогубство чи спробу самогубства, та їхніх сімей. 
Вивчіть ставлення до самогубства з точки зору релігії та культури. 
Дослідіть ритуали поховання та трауру за людиною, яка померла від самогубства. 
Дослідіть поширені хвороби та недоліки медичного обслуговування. 
Дослідіть соціально-економічну ситуацію в громаді. 
Вивчіть соціальні, культурні, політичні, етнічні та економічні проблеми громади. 
Почніть обговорення теми самогубства з невеликими групами (наприклад, групами жінок, 
чоловіків, молоді чи людей похилого віку). 
Поширюйте інформацію про самогубство, його запобігання, а також про те, куди можна 
звернутися за допомогою. 
Підвищуйте обізнаність про самогубство (наприклад, за допомогою медіакампаній, вуличних 
вистав, банерів, плакатів, зустрічей громади). 
Попросіть «борця» висловитися про самогубство. 
Залучіть ЗМІ. 
Підключіть зацікавлені сторони та створіть простір для діалогу. 
Налагоджуйте партнерські відносини. 

 
Запишіть види діяльності, за допомогою яких можна розвивати середовище, готове надавати 
підтримку: 
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1.2 Проаналізуйте масштаби залучення, населення, а також доступні послуги та інформацію 
 

Обміркуйте та проаналізуйте: географічне розташування, масштаби залучення, характеристики 
населення, вразливі категорії, етнічну приналежність, соціально-економічні групи, групи корінного 
населення, культурні та релігійні групи, наявність біженців, групи за віком, патерни вживання алкоголю 
та наркотичних речовин, наявні послуги, випадки самогубств. 
 

Опишіть населення громади, яке ви хочете залучити до запобігання самогубствам: 
 

 

 

 

 
 

Чи траплялися в громаді самогубства та спроби самогубства? Якщо так, то скільки? Серед осіб 
якого віку та статі? Які фактори ризику та захисні фактори актуальні для вашої громади (див. розділи 
1.7 та 1.8 цього Додатку)? Які способи самогубства найчастіше використовуються у вашій громаді? 

 

 

 

 

 
Чи налагоджений у вашій громаді доступ до якісних послуг з охорони фізичного та психічного 

здоров’я? Чи пройшли медичні працівники (спеціалізовані та неспеціалізовані) підготовку з питань 
запобігання самогубствам? Чи проводилося навчання гейткіперів (наприклад, поліцейських, 
пожежників, учителів)? 

 

 

 

 

 
 

Яка якість послуг для осіб, які вижили після спроби самогубства або втратили близьку людину 
через самогубство, і наскільки ці послуги є доступними? Чи є діючі програми для запобігання 
самогубствам? Якщо послуги надаються, чи пройшли постачальники послуг належну підготовку? 
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Опишіть комунікаційну інфраструктуру та ресурси вашої громади. Які найважливіші канали 
комунікації у вашій громаді? Які засоби масової інформації у вашій громаді є найпопулярнішими? Чи 
існують рекомендації щодо відповідального висвітлення теми самогубства у засобах масової 
інформації та чи пройшли працівники ЗМІ відповідне навчання? 
 

 

 

 

 
 

Опишіть, які ресурси має ваша громада для запобігання самогубствам. Які можуть бути перешкоди 
та сприятливі для вашої діяльності фактори? 
 
 

 

 

 

 
 

Які, на вашу думку, найбільш нагальні потреби у сфері запобігання самогубствам у вашій громаді? 
 
 

 

 

 



 

1.3 Оцінка готовності громади 
 
Оцініть наступні показники готовності громади відповідно до результатів вашого дослідження (неофіційні 
обговорення, вивчення письмових джерел тощо): 
 

Показник Оцінка (від 0 до 5 
балів) 

Рівень готовності та знань громади 
 

Керівництво 
 

Атмосфера в громаді 
 

Обізнаність громади із проблемою 
 

Ресурси 
 

 
Пояснення до показників. 
 
Рівень готовності та знань громади. Наскільки громада обізнана з поточними програмами та 
діяльністю із запобігання самогубствам? 
 
Керівництво: Яке ставлення керівництва до запобігання самогубствам? 
 
Атмосфера в громаді: Яке ставлення громади до запобігання самогубствам? 
 
Обізнаність громади із проблемою: Наскільки громада обізнана із запобіганням самогубствам? 
 
Ресурси: Які ресурси (наприклад, людські, фінансові, інфраструктурні) використовуються або можуть 
бути використані для запобігання самогубствам? 
 
Джерело. Edwards RW, Jumper-Thurman P, Plested BA, Oetting ER, Swanson L (2000). Community 
readiness: research to practice. Journal of Community Psychology. 28(3):291-307. 
 
Якщо загальна оцінка готовності громади виявиться низькою, потрібно розглянути проведення 
діяльності, яка допомагає сформувати сприятливе середовище(див. розділ 1.1 цього Додатку). 



 

1.4 Визначте загальні цілі 
 
Приклади: 

 
• Уміти говорити про самогубство. 
• Знати, куди можна звернутися за допомогою та допомагати в цьому іншим. 
• Створювати групи самодопомоги або допомагати тим, хто постраждав чи втратив близьку 

людину через самогубство. 
• Запобігати самогубствам. 
• Сприяти міцному психічному та фізичному здоров’ю. 
• Проводити навчання із раннього виявлення та лікування суїцидальної поведінки. 
• Розробити коротко- або довгостроковий план для безперервної роботи із запобігання 

самогубствам у вашій громаді. 
 

Загальна ціль Пріоритетність 
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1.5 Сформуйте координаційний комітет 
 
 

Ім’я 
Опис/ 

мотивація 
Ресурси Доступність Контактні дані 

Чи вдалося 
сконтактувати? 
Яка відповідь? 

Роль/ 
обов’язки 

       

       

       

       

       

       



 

1.6 Координаційний комітет: причини, загальні цілі, потенційні переваги та довгострокові ефекти 
 
Зазначте причини, чому ви бажаєте розпочати діяльність із запобігання самогубствам у вашій громаді: 
 

 

 

 

 
 
Розшифруйте загальні цілі: 
 

 

 

 

 
 
Опишіть потенційні переваги діяльності із запобігання самогубствам у громаді: 
 
 

 

 

 

 
 
Опишіть очікувані довгострокові наслідки залучення громади: 
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1.7 Основні фактори ризику самогубства 
 
На Схемі 1 вказані основні фактори ризику самогубства та можливі заходи для їхнього подолання. 
Їх можна використати для проведення вправи, коли на окремому аркуші складається перелік найбільш 
актуальних факторів ризику із прикладами. 
 

Схема 1. Основні фактори ризику самогубства та можливі заходи для їхнього подолання. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерело. Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health 
Organization; 2014:31. 

OХОРОНА 

ЗДОРОВ’Я 

Перепони для отримання 

медичної допомоги 

СУСПІЛЬСТВО 

ГРОМАДА 

СТОСУНКИ 

ОСОБА 

Доступ до засобів 

Неналежне висвітлення у 

ЗМІ 

Стигма, пов’язана із 

пошуком допомоги 

Катастрофи, війни, 

конфлікти 

Стреси акультурації та 

зміни місця проживання 

Дискримінація 

Травми та насилля 

Відчуття ізоляції та брак 

соціальної підтримки 

Конфлікти, втрати, 

розбіжності 

Попередні спроби 

самогубства 

Психічні розлади 

Вживання алкоголю зі 

шкідливими наслідками 

Втрата робити або 

фінансів 

Безнадія 

Хронічні болі 

Історія самогубств у родині 

Генетичні і біологічні 

фактори 

Політики у сфері 

психічного здоров’я 

Політики зменшення 

вживання алкоголю 

Доступ до медичних послуг 

Обмеження доступу до 

засобів самогубства 

Відповідальне висвітлення 

у ЗМІ 

Підвищення обізнаності із 

психічного здоров’я, 

вживання речовин та 

самогубств 

Інтервенції для вразливих 

груп 

Навчання гейткіперів 

Лінії кризової допомоги 

Подальший супровід і 

підтримка у громадах 

Оцінка і менеджмент 

суіцидальної поведінки 

Оцінка і менеджмент 

психічних розладів і 

розладів вживання речовин 
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1.8 Захисні фактори 
 
До захисних факторів належать: 

• міцні особисті стосунки; 

• релігійні або моральні переконання; 

• вміння справлятися з труднощами (у тому числі вирішувати проблеми та долати стрес) та здоровий 
спосіб життя. 

 
Джерело: Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization; 2014:31.  
 
На Схемі 2 зображено структуру підтримки осіб із суїцидальною поведінкою 
 

Схема 2. Створення системи підтримки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Джерело: Resilient Minds — Building the Psychological Strength of Fire Fighters program Canadian Mental 
Health Association, Vancouver-Fraser Branch. 
 

Само-
допомога

Інформальна 
підтримка

Формальна 
піідтримка

Підтримка у 
громаді

Відпочинкові активності 

Підтримка рівний-рівному Фізичні вправи та харчування 

Родина 

Домашні тварини 

Друзі 

Керівництво 

Лікар 

Програми підтримки працівників 

Співробітники 

Групи за 

інтересами 

Сусіди 



 

1.9 Попереджувальні ознаки 
 

Попереджувальні ознаки самогубства виявляються при безпосередньому контакті з людиною, 
часто це гострі і миттєві прояви, що вказують на суїцидальну кризу (Van Orden, 2006). Оскільки це 
словесні та поведінкові сигнали, а також такі, що стосуються певного оточення (Rezaie, 2011), 
розпізнавання таких попереджувальних ознак часто вимагає відносно суб’єктивної оцінки. Ось кілька 
таких попереджувальних ознак: 
 

• погрози вбити себе; 
• непрямі заяви на зразок «якщо мене не стане, ніхто за мною не сумуватиме», або згадування 

смерті як можливої перспективи; 
• пошук засобів для скоєння самогубства (наприклад, ліків, зброї, пестицидів); 
• розмови про самогубство як спосіб вирішення проблем; 
• роздаровування своїх цінних речей; 
• прощання з близькими друзями і членами родини. 

 
Як реагувати на попереджувальні ознаки: 

 
• Якщо ви розумієте, що хтось збирається скоїти самогубство, терміново зверніться за допомогою 

(наприклад, зателефонуйте за номером екстреної допомоги або гарячу лінію, зв’яжіться з 
фахівцем з питань психічного здоров’я). Ви також можете спробувати доставити людину до 
центру невідкладної допомоги або лікарні, якщо є така можливість.  

• Не залишайте таку людину наодинці. 
• Приберіть усі можливі засоби скоєння самогубства. 
• Спробуйте з’ясувати, чи перебуває людина під впливом алкоголю або наркотиків, чи в неї 

передозування. Якщо так, дійте відповідно, зателефонувавши за номером екстреної допомоги. 
• Будьте відвертими. Говоріть прямо і по суті про самогубство. Запитайте, чи не збирається 

людина вбити себе. Запитання про намір померти не змусить цю людину вчинити самогубство. 
• Зверніться по допомогу до професіоналів, перевірених осіб та/або людей, які тісно контактують 

з цією людиною. Поділіться своїми переживаннями. 
• Не недооцінюйте загрозу самогубства. Не кажіть фраз на зразок: «Все не так погано», «Все буде 

добре» або «Опануй себе!» 
• Не засуджуйте. 
• Продемонструйте зацікавлення та заведіть розмову. 

 
Джерела: Van Orden KA, Joiner TE Jr, Hollar D, Rudd M, Mandrusiak M, Silverman MM. A test of the 
effectiveness of a list of warning signs for the public. Suicide and Life-Threatening Behavior. 2006;36(3):272-
87. 
Rezaie L, Khazaie H, Soleimani A, Schwebel DC. Self-immolation a predictable method of suicide: a 
comparison study of warning signs for suicide by self-immolation and by self-poisoning. Burns. 
2011;37(8):1419-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.10 Вправа з картування зацікавлених сторін 
 
Приклади зацікавлених сторін: 
 
Політики, парламентарії, медичні працівники, громадські та релігійні організації, члени громади, які 
втратили кохану людину, друга чи колегу через самогубство, особи з досвідом самоушкодження чи 
спроби самогубства, лідери громад, соціальні працівники; вчителі та інші працівники школи; народні 
цілителі або старійшини громади; військові офіцери, поліція, пожежники та працівники інших 
екстрених служб, спортивні організації, молодіжні працівники та особи, які працюють із людьми 
похилого віку, місцеві служби охорони психічного здоров’я або благодійні організації, організації, що 
займаються благополуччям громади, групи волонтерів; бізнесмени. 
 
 

Зацікавлена 
сторона 

Опис 

Ресурси, 
навички, 
досвід та 
недоліки 

Роль у 
громаді 

Зв’язки з 
громадою та 
стосунки з 

іншими 
групами і 

зацікавленими 
сторонами 

Ставлення до 
запобігання 

самогубствам, 
можливі 
причини 

погодитися чи 
відмовитися 

від участі 

Контактні 
дані 

       

       

       

       

       

       

       

       



 

1.11 Оберіть техніку залучення для першої зустрічі 
 
Опишіть ставлення вашої громади до запобігання самогубствам: 
 

 

 

 

 
Запишіть важливі культурні чи релігійні переконання, соціальні та економічні обставини, поширені 
канали комунікації, про які слід пам’ятати, звертаючись до своєї громади: 
 

 

 

 

 
 
З якими перешкодами ви можете зіштовхнутися при залученні громади? 
 
Приклади. Обмежений досвід адвокації, стигма або табу, пов'язані з самогубством та його 
запобіганням, відсутність точної інформації про кількість випадків самогубства або новий 
суїцидальний кластер, брак ресурсів, наприклад, часу; відсутність комунікативних навичок 
говорити про самогубство без осуду, без стигматизації, брак професійного досвіду та 
фінансування, складне та бюрократизоване спілкування з державними та громадськими 
організаціями, невдоволення медичними та громадськими послугами, потенційний інтерес деяких 
зацікавлених сторін домінувати у процесах прийняття рішень та впливати на діяльність. 
 

 

 

 

 
Чи потрібно перед першою зустріччю з громадою організувати захід з підвищення обізнаності (потребу 
в цьому можна виявити в процесі оцінювання готовності громади)? Якщо так, то яку саме? 
 
Приклади. Кампанія в соціальних мережах, традиційна медіакампанія з розміщенням інформації на 
білбордах, телебаченні та радіо, мотиваційні промови, тренінги, дорожні шоу, вуличний театр; 
симпозіуми. 
 

 

 

 

 
 
 



 

 
Яку техніку залучення ви використаєте для першої зустрічі? 
 
Приклади: круглий стіл, семінар, загальні збори громади, дискусійний форум. 
 

 

 

 

 
 
 
Яким чином ви будете анонсувати зустріч? Як звернетеся до громади? 
 
Приклади: публічні повідомлення, плакати, електронні листи, офіційні запрошення поштою, 
оголошення по радіо. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.12 Сплануйте та організуйте першу зустріч 
 
(основні пункти, які потрібно взяти до уваги, на прикладі обговорення громадської ініціативи №308 ви 
знайдете у Додатку 2). 
 
 

Завдання Виконання 

Розіслати запрошення 

 

Забронювати місце проведення 

 

Організувати матеріально-технічне забезпечення 
(наприклад, проектор, стільці, інформаційні 
листівки) 

 

Підготувати порядок денний 

 

Організувати відкриття (запрошений промовець, 
ведучий ) 

 

Організувати закриття 

 

Забезпечити інформаційне висвітлення  
(наприклад, зв’язатися зі ЗМІ, запросити 
журналістів) 

 

Призначити модератора зустрічі 

 

Призначити людину, яка буде 
конспектувати/записувати зустріч 
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1.13 Складіть порядок денний зустрічі 
 
Приклад: (див. приклад обговорень громадської ініціативи №308 у Додатку 2): 
 

1. Привітання та представлення. 
2. Чому тут сьогодні зібралися члени громади: " 

• Для чого ми тут? 

• Колективне обговорення проблеми самогубства в громаді. 
3. Поширення інформації. Що кожна особа/група/організація вже робить для запобігання  

самогубствам та як вони хочуть допомогти у досягненні цілей групи? 
4. Вправа з картування (див. розділ 2). Учасники зустрічі повинні спільними зусиллями картувати 

вплив самогубств на різні частини громади, а також визначити потенційні ресурси та послуги для 
допомоги особам, вразливим до самогубства. 

5. Визначте, хто увійде до складу координаційного комітету та як часто відбуватимуться його 
засідання. Запишіть контактні дані, у тому числі осіб, які не увійшли до складу координаційного 
комітету, але яких можна залучати до роботи в майбутньому. 

6. Заключні зауваження. 
 
Джерело. Suicide Prevention Australia. Communities matter: a toolkit for community driven suicide 
prevention (a resource for small towns) Version 1. Gladesville: New South Wales Mental Health Commission; 
2014 (https://communitiesmatter.suicidepreventionaust.org). 
 
Запишіть свій порядок денний: 
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1.14  Запитання, які має взяти до уваги модератор зустрічі 
 
 
1. Яким чином можна подолати стигму навколо самогубства та психічних розладів — як в окремих 

осіб, так і в громаді загалом? 

• Які є ідеї щодо подолання стигми, пов’язаної із самогубством? 

• Що ви вважаєте найефективнішим? 
 
2. Як ми можемо гарантувати мешканцям нашого регіону вільне та безпечне обговорення питання 

психічних розладів та запобігання самогубствам? 

• Чого ви боїтеся, коли говорите про самогубство (вдома, на робочому місці, під час відпочинку)? 

• Що потрібно зробити, щоб ви почувалися комфортніше? 
 
3. Існує багато ресурсів для зміцнення психічного здоров’я та запобігання самогубствам. Як ми 

можемо дати ці інструменти людям, які їх потребують? 

• Що можна зробити вже завтра?
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1.15 Оголошення про проведення першої зустрічі 
 
Першу зустріч можна анонсувати, наприклад, електронною поштою, шляхом обходу будинків, роздачі 
листівок на вулиці, у ресторанах чи медичних закладах. 
 
Приклад: 
 
Збори громади з питань запобігання самогубствам. 
 
У (назва місця проведення) за участі зацікавлених громадян відбудеться громадське обговорення 
запобігання самогубствам у громаді. Це можливість почути різні думки та поспілкуватися з 
місцевими експертами, медичними працівниками, поліцейськими, вчителями, соціальними 
працівниками, постачальниками послуг, особами, які вижили після спроби самогубства, людьми з 
життєвим досвідом самогубства, релігійними лідерами/групами, військовими, керівниками громади 
та бізнесменами. 
  
Ця зустріч громади покликана зібрати цінну інформацію та думки щодо запобігання самогубствам. 
Наша мета — обмінятися найкращими ідеями та працювати разом над створенням 
довгострокових рішень для нашої громади. 
 
Ідея полягає в тому, щоб об'єднати зацікавлених членів спільноти, асоціації та зацікавлені сторони, 
щоб поділитися даними про те, що сприяє запобіганню самогубствам у нашій громаді, які є 
прогалини та що кожен із нас може зробити, щоб змінити ситуацію. За результатами обговорення 
буде сформована ініціативна група для планування подальшої діяльності. 
 
Дата: 
 
Час: 
 
Місце. 
 
Запишіть своє публічне повідомлення: 
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2. Почніть обговорення під час першої зустрічі 
 
2.1. Виконайте вправу з картування 
 
 
 
Інструкції. Обов’язково забезпечте кожну групу аркушем паперу або фліпчартом та ручками. 
 
1. Під час першої зустрічі зберіть людей у певному місці та заохочуйте всіх взяти участь у вправі. 
2. Поясніть мету вправи та наскільки корисно проаналізувати і зрозуміти ситуацію в громаді щодо 

самогубства та його запобігання. 
3. Поговоріть про засоби скоєння самогубства, які зазвичай використовуються у громаді (наприклад, 

пестициди, вогнепальна зброя), і попросіть учасників визначити місцезнаходження популярних 
«гарячих точок» самогубств — тобто місць, які часто обирають для самогубства (наприклад, 
мости). 

4. Попросіть учасників визначити, де знаходяться соціальні служби, медичні заклади та служби 
запобігання самогубствам (наприклад, школи, лікарні, кризові центри, культові місця). 

5. Попросіть учасників обговорити доступність, особливості та якість послуг, які надають ці служби та 
заклади. 

6. Запитайте учасників про роль місцевих ЗМІ у запобіганні самогубствам. 
7. Попросіть учасників визначити фактори ризику та захисні фактори самогубства у громаді (див. 

перелік факторів ризику та захисних факторів у розділах 1.4 та 1.5). 
8. Обговоріть сильні та слабкі сторони запобігання самогубствам у громаді, наприклад, ресурси, діючі 

програми, потенційні прогалини та місцеві проблеми (наприклад, самогубства серед молоді, 
корінного населення чи біженців). 

 
Див., наприклад, спільне картування:. Participatory learning and action toolkit: for application in BSR's 
Global Programs; 2012 (https://herproject.org/files/toolkits/HERproject-Participatory-Learning.pdf). 
 
 
.  



 

3. Складіть план дій громади 
 
3.1 Ознайомтеся з прикладами залучення інших громад  

 
 

Назва 
проєкту 

залучення 
громади 

Місце 

Цільова 
аудиторія 

та 
масштаб 

Проведені 
заходи 

Результати 
Здобутий 

досвід 

Актуальність 
для моєї 
громади 

Корисні 
ресурси 

та/чи 
контактні 

дані 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 



 

3.2 Визначте види діяльності, які продемонстрували свою ефективність та є актуальними для вашої 
громади 

 
Запишіть види діяльності, які підтвердили свою ефективність, та вкажіть їхню актуальність для 

громади: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Дослідіть основні проблеми та визначте можливі дії громади 
 
Приклад: 
 

Основні проблеми Можливі дії громади 

Стигма навколо самогубства через релігійні 
або культурні переконання громади 

• Зменшення стигми шляхом активізації 
діалогу про самогубства та проблеми 
психічного здоров’я. 

Брак розуміння самогубства та проблем 
психічного здоров’я у громаді 

• Навчання медичних працівників громади та 
працівників первинної ланки охорони 
здоров’я виявляти, лікувати та надавати 
подальший супровід особам із суїцидальною 
поведінкою. 

• Ресурсне навчання лідерів громади та 
гейткіперів. 

• Поширення інформації про послуги 
підтримки у кризовій ситуації та 
заохочення звертатися за допомогою. 

Легкий доступ до засобів скоєння самогубства 
(наприклад, зброї, пестицидів) 

• Втручання громади для обмеження доступу 
до пестицидів  

Соціальні стресові фактори (наприклад, стрес 
у студентів та учнів під час іспитів) 

• Проведення підвищення обізнаності щодо 
психічного здоров’я та розвиток життєвих 
навичок у школах.  

• Інтеграція молоді у розробку програм 
запобігання самогубствам, у тому числі 
програм підтримки учнів учнями у школі. 

Місцеві ЗМІ неналежним чином висвітлюють 
самогубства, роблячи із них сенсацію 

• Розробка інструкцій для ЗМІ та 
комунікаційних протоколів. 

Брак підтримки та послуг для вразливих 
категорій  та тих, хто втратив близьких 
через самогубство 

• Створення груп підтримки для родин, які 
втратили члена сім’ї через самогубство, а 
також осіб із життєвим досвідом 
самогубства та самоушкодження. 

• Зменшення впливу самогубства на вразливі 
групи  

• Програми запобігання самогубствам, 
орієнтовані на людей похилого віку. 

• Створення каталогу послуг і програм, 
поєднання усіх локальних служби та 
програм та картування ланцюгів надання 
послуг 

 
 

Основні проблеми Можливі дії громади 
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3.4 Складіть карту ресурсів для можливих дій 
 
 

Особа Досвід/ресурси Мотивація Доступність 
Доручене 
завдання 
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3.5 Сформулюйте план дій відповідно до пріоритетів та з урахуванням ресурсів 
 
Одним зі способів відбору заходів до плану дій є використання тривимірного інструменту, який 
враховує усвідомлені потреби, підстави та можливість їхньої реалізації: 
 

1. У ліву колонку запишіть заходи, які б ви хотіли ранжувати. 
2. Оцініть кожен із цих заходів за трьома критеріями (від 0 до 5 балів) 
3. Підсумуйте отримані бали для кожного заходу. 
4. Обговоріть результати. 
5. Оберіть заходи для плану дій 

 

Захід 
Передбачена 

потреба 
(0-5 балів) 

Докази 
(0-5 балів) 

Можливості 
реалізації 
(наявність 

людських та 
фінансових 

ресурсів, час) 
(0-5 балів) 

Сума балів 
(максимум – 15 

балів) 

     

     

     

     

     

 
Сторінку інфографіки взято зі звіту Preventing suicide: a global imperative (WHO, 2014) provides an 
overview of effective preventive measures (http:/www.who.int/entity/mentaI_heaIth/suicide-
prevention/infographics_2017.pdf?ua=1). 
 
Перелічіть дії по порядку, починаючи з тієї, яка набрала найбільшу кількість балів: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.who.int/entity/mentaI_heaIth/suicide-prevention/infographics_2017.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/mentaI_heaIth/suicide-prevention/infographics_2017.pdf?ua=1
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3.6 Сформулюйте цілі SMARTER  
 
Запишіть власні цілі SMARTER (Specific - конкретні, Measurable - такі, що можна виміряти, Achievable 
-досяжні, Relevant - актуальні, Timing - такі, що вкладаються у певні часові межі, Evaluate - такі, які 
можна оцінити, Responsibility - такі, які чітко визначають обов’язки): 
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3.7. Розробіть інформаційну стратегію 
 
Опишіть культурні, релігійні, соціальні, історичні та економічні чинники в громаді, а також 
стигматизацію самогубств. Зверніть увагу, як ці чинники пов’язані із запобіганням самогубствам та 
вашою інформаційною стратегією. Розгляньте ресурси ініціативної групи. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Опишіть свою інформаційну стратегію: 
 
Приклади: пряма поштова розсилка; газети;  інтернет (наприклад, електронна пошта, вебсайт, 
список розсилки, соціальні мережі); традиційні друковані матеріали (наприклад, брошури, буклети, 
листівки, інфографіка, корисні поради, тести); реклама на телебаченні; оголошення по радіо; 
традиційні місця зустрічей (наприклад, ринки, концерти); 
реклама в громадському транспорті (наприклад, автобусах). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Приклади меседжів та слоганів для підвищення обізнаності: 
 
 
«Самогубство - серйозна проблема». 
«Самогубствам можна запобігти». 
«Кожне самогубство — це трагедія, яка впливає на сім’ї, громади та цілі країни». 
«Кожен відіграє певну роль у запобіганні самогубствам». 
«Запобігання самогубствам — справа кожного». 
«Ви теж можете допомогти запобігти самогубству: запропонуйте поговорити». 
«Розпізнавання попереджувальних ознак самогубства може врятувати життя». 
«Прохання про допомогу — ознака сили». 
«Ви не самотні, є надія і допомога».



 

4. Постійне залучення ЗМІ 
 

4.1 Працюйте з медіапрофесіоналами 
 
Запишіть дані представників ЗМІ або агенцій, з якими б ви хотіли працювати (див. приклади прес-
релізу та авторської колонки із обговорень громадської ініціативи №308 у Додатку 2): 
 
 

Ім’я Контактні дані 
Чи вдалося 
зв’язатися? 

Яка відповідь? 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 



 

5. Проводьте моніторинг та оцінку плану дій громади 
 

5.1 Безперервний моніторинг 
 
Приклад. Під час засідань ініціативної групи громади слід виділити принаймні п’ять хвилин для 

перевірки ходу реалізації діяльності. Регулярно дізнавайтеся у всіх учасників планування 
діяльності, з якими проблемами їм доводиться мати справу та чи надали вони пропозиції, як 
варто змінити діяльність, щоб ці проблеми вирішити. Якщо потрібно внести зміни, 
перегляньте загальну мету у світлі нових можливостей та проблем. Визначте критерії або 
показники для кожного етапу (наприклад, кількість людей, які відвідали подію, кількість 
ефірного часу на радіо/ в медіа, кількість людей, яких було поінформовано тощо), щоб 
перевіряти хід реалізації. Якщо діяльність не охоплює цільову аудиторію або здається 
неефективною, розгляньте, яким чином її можна змінити чи адаптувати. 

 

Ціль  Стратегія моніторингу 
Ситуація до початку 

діяльності 
Ситуація після 

здійснення діяльності 
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5.2 Документуйте отриманий досвід 
 
Приклади. 
 

• Попросіть осіб, задіяних у роботі із запобігання самогубствам, записати, які методи, на їхню 
думку, є дієвими або недієвими, та інші висновки (наприклад, проведіть опитування). 

• Попросіть координаційний комітет та підкомітети поміркувати над тим, чого вони 
навчилися та які зробили висновки, а також проаналізувати відгуки та пропозиції учасників 
(наприклад, на семінарі або у вигляді інтерв’ю). 

• Перегляньте реалізацію діяльності, зазначивши загальну кількість реалізованих заходів, 
кількість осіб, які взяли участь, рівень їхнього задоволення та співпрацю зацікавлених сторін. 

• Проведіть обговорення у фокус-групах (див. розділ 5.3). 
 

 

 

 

 

 

 
 
Опишіть отриманий досвід: 
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5.3 Обговорення у фокус-групі - 
 
Як обирають учасників фокус-групи? 
 
Приклади. Пропозиція кандидатури (наприклад, особи, обізнані з темою та відомі вмінням 
шанобливо ділитися своїми думками), випадковий відбір (з великої, але обмеженої певними 
критеріями групи, наприклад, школи), члени однієї групи, особи з однаковими обов’язками/посадою, 
волонтери (наприклад, набрані шляхом поширення листівок). 
 

 

 

 

 
Запишіть список учасників фокус-групи: 
 

 

 

 

 
 
Хто буде модератором? Хто буде занотовувати/записувати обговорення? 
 

 

 

 

 
Які теми обговорюватимуться? 
 
Приклад. Ставлення учасників до самогубств у громаді, причини та способи скоєння самогубств у 
громаді, реалізація діяльності із запобігання самогубствам. 
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Які запитання потрібні для залучення, дослідження та завершення обговорення? 
 
Приклади. 
 
Запитання для залучення. Що учасники знають про самогубство та про запобігання 
самогубствам? 
Чи знають учасники обговорення про якісь певні види діяльності із запобігання самогубствам? Як 
вони ставляться до діяльності із запобігання самогубствам, яку реалізують у їхній громаді 
відповідно до плану дій?  
 
Запитання для дослідження.  Які є наразі прогалини в послугах та інфраструктурі? Які є 
перешкоди для запобігання самогубствам у громаді? Наскільки, на думку учасників, діяльність із 
запобігання самогубствам є ефективною у зменшенні кількості самогубств?  
 
Заключні запитання. Чи хоче хтось щось додати? Чи є ще запитання? 
 

 

 

 

 

 

 
 
Див.,наприклад:  Introduction to conducting focus groups 
(https://permanent.access.gpo.gov/gpo1916/focus group.pdf) 

https://permanent.access.gpo.gov/gpo1916/focus%20group.pdf
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5.4 Системи нагляду та кількісні зміни - 
 
Призначте членів громади, відповідальних за збір даних про самогубства та спроби самогубства, та 
вкажіть їхні імена тут:
  

 

 

 

 

 

 
Попросіть осіб, відповідальних за збір даних, раз на місяць збирати дані в лікарнях та зустрічатися з 
керівниками громади, лікарями загальної практики, лікарями та медсестрами громади, гейткіперами 
(наприклад, учителями, поліцейськими, пожежниками), адміністрацією крематоріїв та кладовищ,  
призначеними членами громади та релігійними лідерами. Щомісяця фіксуйте кількість випадків 
самогубства та спроб самогубства у громаді: 
  

 

 

 

 

 

 



 

6. Збори громади для обміну відгуками і пропозиціями 
 
6.1 Організуйте збори громади для обміну відгуками і пропозиціями 

 

Задачі Виконання 

Розіслати запрошення  

Забронювати місце проведення  

Вирішити, у який спосіб збирати відгуки і 
пропозиції 

 

Організувати матеріально-технічне 
забезпечення 
(наприклад, проектор, стільці, інформаційні 
листівки) 

 

Підготувати порядок денний  

Відкрити захід (наприклад, запрошений спікер, 
ведучий) 

 

Закрити захід  

Забезпечити інформаційне висвітлення 
(наприклад, зв’язатися зі ЗМІ, запросити 
журналістів) 

 

Призначити модератора зустрічі  

Призначити особу, відповідальну за 
документування/запис зустрічі 
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Додаток 2: Інструменти, запропоновані під час 
обговорення ініціативи №308 
 
1. Зразок прес-релізу (для адаптації до місцевої ситуації) 
 
ТЕРМІНОВО 
 
У (Назва місця проведення) у рамках обговорення громадської ініціативи №308 відбудеться зустріч 
громади з питань запобігання самогубствам   
 
МІСТО, ДАТА - (Назва організації) стане місцем проведення зборів громади для обговорення 
запобігання самогубствам. Зустріч відбудеться (дата) за адресою (місце будівлі) у рамках 
загальнонаціонального обговорення громадської ініціативи №308, започаткованого Канадською 
комісією з питань психічного здоров’я (MHCC). Вона покликана зібрати цінну інформацію та ідеї щодо 
запобігання самогубствам у Канаді. Організації по всій країні організовуватимуть зустрічі громади — 
обговорення. 
 
«Обговорення громадської ініціативи №308 — це об’єднання зацікавлених членів спільноти, 
асоціацій та зацікавлених сторін, які діляться успішними практиками, обговорюють прогалини у 
запобіганні самогубствам і чим кожен із нас може допомогти», — сказав/ла (організація, що 
проводить захід).  — Кожен із нас має власну роль у цій справі.» 
 
У період з (місяць, рік) по (місяць, рік) організації по всій Канаді будуть запрошувати місцевих 
експертів, постачальників послуг, медичних працівників, місцеву поліцію, вчителів, соціальних 
працівників, клуби за інтересами, людей, що вижили після спроби самогубства, лідерів/групи 
релігійних громад, військових, ветеранів та керівників громади, а також зацікавлених громадян для 
обговорення питань запобігання самогубствам. 
 
«Обговорення громадської ініціативи №308 покликані зібрати цінну інформацію та ідеї щодо 
запобігання самогубствам по всій Канаді з метою обміну найкращими ідеями та спільної роботи над 
розробкою довготривалих рішень, які будуть корисними для наших громад, — сказала Луїза Бредлі, 
генеральний директор MHCC. — Канадська комісія з питань психічного здоров'я збиратиме 
результати цих зустрічей, щоб створити робочу громадську модель, якою можна поділитися як 
ресурсом для громад по всій Канаді. Водночас канадці також отримають нову інформацію про заходи 
та ініціативи, що відбуваються у їхніх громадах».  
 
Дата: 
 
Час: 
 
Місце: (приміщення, кабінет) 
 
Більше інформації про #308conversations ви можете отримати за посиланням: 
www.mentaIheaIthcommission.ca/308conversations. 
 
Слідкуйте за обговоренням у Twitter: #308conversations або @MHCC_308 
 
Джерело. #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada 
(www.mentalhealthcommission.ca/308conversations). 

http://www.mentaiheaithcommission.ca/308conversations
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2. Зразок авторської колонки (для адаптації до місцевої ситуації) 
 
Час поговорити про проблему самогубства? 
 
Щороку в Канаді  через самогубство помирає майже 3900 людей, а значно більше намагаються піти 
з життя. Жодний прошарок суспільства не застрахований від самогубства. Це проблема, яка 
стосується всіх нас. Самогубство — одна з 10 найпоширеніших причин смертності в Канаді та друга 
найпоширеніша причина — серед молоді віком 15-24 років (на першому місці нещасні випадки). 
Орієнтовна фінансові збитки від самогубства — від 433 000 до 4 131 000 доларів на людину, залежно 
від кількості втрачених років життя, які людина ще могла б прожити, рівня доходу та наслідків для 
близьких. Моральні збитки тих, хто втратив близьку людину внаслідок самогубства, виміряти 
неможливо. Самогубство однієї людини потенційно впливає на життя 7-10 інших людей і наражає їх 
на ризик самогубства. 
 
Однак є не лише погані новини. Хороша новина полягає в тому, що самогубству можна запобігти. 
Хоча причини самогубства комплексні, ми знаємо, що зміцнення психічного здоров'я, запобігання 
психічним захворюванням та зменшення стигматизації сприяють стабільному психічному здоров'ю, 
зменшенню кількості самогубств та їхніх наслідків. Ми всі можемо зіграти певну роль у зменшенні 
кількості самогубств, і всі ми несемо колективну відповідальність за це. 
 
Ми повинні долучитися до запобігання самогубствам у власних громадах. Це питання все ще 
оточене страхом, соромом і замовчуванням, але ми всі можемо допомогти, зламавши стигму і 
відкрито борючись із факторами, що сприяють самогубству. Вивчаючи попереджувальні ознаки та 
розпізнаючи фактори ризику, погоджуючись брати участь у навчальній програмі, допомагаючи 
людям, які цього потребують, ми всі можемо запобігти самогубству. 
 
Ми збираємо громаду на зустріч, щоб обговорити запобігання самогубствам та який внесок може 
зробити кожен із нас і громада в цілому. Ми запрошуємо вас приєднатися та виділити час у своєму 
насиченому графіку, щоб дізнатися, як ви можете допомогти та що робиться у нашій громаді для 
вирішення цієї важливої проблеми. 
 
 
Зустріч відбудеться (дата) о (час). Чекаємо на вас! 
 
Щиро ваш/а — 
(ім’я) 
 
 
Джерело. # 308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada 
(www.mentalhealthcommission.ca/308conversations). 
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3. Орієнтовний план підготовки та проведення заходу 
 
Нижче наведено основні моменти, які слід врахувати при плануванні та проведенні зустрічі громади 
для обговорення громадської ініціативи №308. 
 

Чекліст #308conversations  

Дата  Дії 

За 3 тижні до зустрічі 

  Оберіть дату проведення зустрічі 

  Забронюйте приміщення 

  Оберіть формат зустрічі (панельна дискусія, загальні збори, круглий стіл 
тощо.) 

  Визначте необхідні аудіовізуальні матеріали 

  Запросіть зацікавлені сторони, відомих адвокатів спільноти, учасників 
дискусії 

  Забезпечте психологічну допомогу 

  Адаптуйте матеріали набору для проведення заходів для обговорення 
громадської ініціативи №308—вони доступні за посиланням 
www.mentaIheaIthcommission.ca/308conversations 

  Повідомте громадські організації про місце та дату проведення 
обговорень, щоб вони могли опублікувати цю інформацію на своїх 
вебсайтах. 

  Створіть контент для соціальних мереж (використовуйте вказівки для 
створення контенту у соціальних мережах) 

  Розмістіть оголошення про зустріч у місцях з великою відвідуваністю 

За 2 тижні до зустрічі 

  Надайте інформацію газетам та іншим ЗМІ громади 

  Розмістіть публічне повідомлення в газетах громади та місцевому 
календарі подій 

  Напишіть прес-реліз 

За 1 тиждень до зустрічі 

  Рекламуйте подію у соціальних мережах з тегом #308conversations 

  Домовтеся зі ЗМІ про інтерв’ю 

  Складіть та оприлюдніть порядок денний зустрічі 

  Надрукуйте анкети для відгуків та пропозицій 

Остаточний чекліст матеріалів зустрічі 

  Чай, кава, вода 

  Вказівники та стрічка 

  Коробки з паперовими серветками 

  Стіл для інформаційних матеріалів 

  Визначте людину, яка вестиме записи 

  Бланк реєстрації учасників 

  Презентація PowerPoint  

  Перегляньте рекомендації щодо ведення обговорень 

  Форма відмови учасників зустрічі від претензій щодо поширення 
фото/інформації у ЗМІ   

  Надруковані анкети для відгуків та пропозицій, ручки та олівці 

  Аудіовізуальні матеріали 

Через 1 тиждень після зустрічі 

  Напишіть листи подяки запрошеним гостям (див. зразок) 

  Надішліть відгуки та пропозиції групам психічного здоров'я 

 
Джерело. #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada 
(www.mentalhealthcommission.ca/308conversations). 

http://www.mentaiheaithcommission.ca/308conversations
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Орієнтовний хронологічний виклад подій (для адаптації до місцевих умов) 
 
Дата: (День), (Місяць), (Рік), (Місце проведення), (Місто) 
 
#308conversations: публічне обговорення — (Ім’я організатора) запрошує всіх членів громади 
долучитися до публічного обговорення, ініційованого (ім’я), яке відбудеться в (місце проведення), 
щоб сприяти розробці моделі запобігання самогубствам у громаді. 
 
Після прибуття: 
Введіть деталі, якщо потрібно (наприклад, вказівники руху, розміщення стоянки, правила реєстрації) 
 
Сценарій події: 
Зустрічі проводяться у громадських центрах, бібліотеках, навчальних закладах чи інших доступних 
приміщеннях на вибір організатора. Планування приміщення має відповідати формату зустрічі 
(панельна дискусія, загальні збори). Учасникам можна запропонувати каву, чай, воду та печиво. 
 
Контактні дані: 
 

Організаційний персонал та волонтери 

(Ім’я) (Телефон) (email) 

(Приймаюча сторона) 

(Ім’я) (Телефон) (email) 

Зацікавлені сторони (у разі необхідності) 

(Ім’я) (Телефон) (email) 

 
 
Джерело. #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada 
(www.mentalhealthcommission.ca/308conversations). 
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4. Орієнтовний порядок денний заходу 
 

Організаційний етап 

(час – за 1,5 години до заходу) Прибуття організаторів зустрічі  
Налаштування аудіовізуальної апаратури 
Розставляння стільців та столів 
Оформлення реєстраційного та інформаційного столів, 
розкладання на стільцях форм зворотного зв’язку.  
Приготування чаю, кави та закусок. 

Подія  

(час - 30 хв до події) Прибуття спеціальних гостей та зацікавлених сторін 

(час - 15 хв до події) Відкриття приміщення та початок реєстрації 

(час – 1,5 години) 5 хв Координатор 
- Зустрічає гостей 
- Представляє членів MHCC/VIP-гостей/зацікавлені сторони 
(за можливості) 

- Пояснює формат зустрічі 
- Озвучує медіаполітику 

 10 хв Важливість процесу обговорення громадської ініціативи 
№308 
 Ознайомлення з темами обговорення 

 15 хв 
15 хв 
15 хв 
15 хв 
25 хв 

Обговорення теми №1 
Обговорення теми №2  
Обговорення теми №3 
Обговорення теми №4 
Заключний збір пропозицій (дієві методи роботи та 
прогалини?) 

 5 хв Заключне слово організатора  

(час - 15 хв) Подача кави та чаю  

Завершення  події   

(час) Прибирання приміщення, демонтаж обладнання 

 
*Примітка для ЗМІ: 
Запрошуємо на зустріч представників ЗМІ. Однак з міркувань конфіденційності в залі засідань не 
дозволяється використовувати жодні пристрої для запису. Інтерв'ю слід записувати до або після 
зустрічі. 
 
Джерело: #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada  
 (www.mentalhealthcommission.ca/308conversations) 
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5. Лист подяки (для адаптації до місцевих умов) 
 
Ім’я Адреса 
  Місто, провінція, поштовий індекс 
 
Шановний/на (ім’я)! 
 
Від імені (організація) та (приймаюча сторона) хочемо подякувати Вам за участь у громадському 
обговоренні запобігання самогубствам, інтревенції та поственції (дата). 
 
Ці збори громади відбувалися в рамках кампанії обговорення громадської ініціативи №308, 
започаткованої Канадською комісією з питань психічного здоров’я. Їхньою метою було зібрати цінну 
інформацію та ідеї щодо запобігання самогубствам у нашому районі. Ми цінуємо Ваш внесок у цю 
дискусію. 
 
 
Ще раз дякуємо Вам за участь у цій новій ініціативі щодо запобігання самогубствам. 
 
З найкращими побажаннями — 
(ім’я) 
 
 
Джерело. #308conversations. Ottawa: Mental Health Commission of Canada 
(www.mentalhealthcommission.ca/308conversations). 

http://www.mentalhealthcommission.ca/308conversations
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Для отримання більш детальної інформації,  
будь ласка, зверніться за наступною адресою: 
Department of Mental Health and Substance Abuse    World Health Organization 
Avenue Appia 20 
CH-1211 Geneva 27 
Switzerland 
 
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention
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Переклад українською мовою: Яна Гук 
Наукова редакція: Віталій Климчук 

 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не має стосунку до цього перекладу. 
ВООЗ не несе відповідальності за зміст або точність цього перекладу. Оригінальне 

англійське видання є обов'язковим та автентичним. 
 
 

 
Цей переклад створено в межах проєкту Психічне здоров’я для України (MH4U) та 

надрукована за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку 
та співробітництва. Проєкт впроваджується за сприяння Міністерства охорони здоров’я 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для отримання інформації просимо звертатися:  

Психічне здоров’я для України (MH4U)  
вулиця Іларіона Свєнціцького, 17, Львів, Львівська область, 79000 кімната 044 

heiko.koenigstein@mh4u.in.ua  
www.mh4u.in.ua  
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