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Ласкаво просимо! 

 

Чи відчуваєте Ви важкі хвилини у зв’язку з поточним міграційним 

положенням, або знаєте когось, хто має такі складнощі? 

 

Чи хотіли би Ви дізнатись, як можна справитись з такими складнощами? 

Тоді цей посібник для Вас! 

 

Цей посібник пояснює, яким чином можуть муніципалітети, добровольчі 

організації та приватні особи заснувати групи самодопомоги рідною 

мовою. Ви також знайдете інформацію про самодопомогу, а також чому і 

як самодопомога може допомогти Вам та іншим. 

 

Посібник було розроблено багатомовними співробітниками центру освіти 

та ресурсів Кінн, під керівництвом організації Норвезька Самодопомога. 

Проект отримав фінансову підтримку від Директорату з питань інтеграції 

та різноманітності. 

 

Додаткова інформації щодо проекту знаходиться за посиланням: 

https://kurskf.no/forsking-og-utvikling/omsorgskoppen/ 
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Що таке самодопомога? 

 

Самодопомога означає користування всім своїм досвідом, добрим та 

поганим, а також всіми своїми знаннями, і на підставі цього робити 

власний вибір. 

 

Самодопомога – це спосіб мислення та вирішення складнощів життя, де 

метою є покращення якості повсякденного життя. 

 

Групи самодопомоги, які регулярно зустрічаються для обміну досвідом та 

для підтримки один одного, є добрим та безпечним місцем для створення 

змін. 

 

Всі, хто приймають участь в групах самодопомоги, зобов’язані зберігати 

конфіденційність. 

 

Багатомовні співробітники допомагають групам розпочати свою роботу. 

Робота починається з аналізу їх досвіду і зусереджується на 

використанні всіх наявних у кожного ресурсів для покращення 

повсякденного життя. 

 

Більше інформації можна знайти тут: https://selvhjelp.no/hva-er-selvhjelp/ 
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Чому я повинен користуватись 

самодопомогою 

 

Іноземці, що приїжджають до країни в статусі біженців менше 

користуються послугами з підтримки та охорони здоров’я, ніж інші. Існує 

декілька культурних і структурних перешкод, які заважають біженцям 

шукати психологічної підтримки. 

 

Групи самодопомоги рідною мовою – це можливість використовувати 

власні ресурси та зусилля разом з іншими, які знаходяться в такій же 

ситуації. Крім того, можна знайти безпечні та змістовні способи освоїти 

нове повсякденне життя. 

 

Дослідження та досвід показують, що самодопомога має багато 

позитивних ефектів: вона додає сміливості, надії та цінної спільноти. Це 

важливі інструменти, які потрібні для можливості змінити своє життя! 

 

Ви можете прочитати більше тут: https://selvhjelp.no/hva-er-selvorganiseret-

selvhjelp/   



 Як почати самодопомогу 

 

Культурно-чутлива практика має бути основою для роботи з 

самодопомогою рідною мовою, а робота з самодопомоги має відбуватися у 

такій спосіб, який сприймається як значущий для особистості. Те, що 

сприймається як змістовне, формується особистістю, релігійними і 

культурними цінностями. Це необхідно мати на увазі як до, так і під час, а 

також після запуску груп самодопомоги. 

 

Далі ми пояснюємо, як можна подбати про ці принципи в 4 етапи, до 

моменту запуску груп. 

 

 

Фаза 1: Культурно чутливі багатомовні ініціатори 

       

Групи самодопомоги часто створює ресурсна людина, так званий ініціатор. 

Найважливішим завданням ініціатора є поширення знань про 

самодопомогу та допомога групі у використанні інструментів у культурно-

чутливий спосіб. 

  



Щоб створити значущу структуру, ініціатор повинен мати можливість 

функціонувати як перекладач контексту та бути відкритим для різних 

наборів цінностей і стилів спілкування. Важливо також, щоб ініціатор мав 

сміливість використовувати себе в роботі та встановлювати межі. 

Ініціаторів можна найняти з кількох секторів, напр. багатомовні вчителі / 

помічники, з апарату обслуговування або волонтерського сектору, або 

інших багатомовних ресурсів в місцевій громаді. 

 

Фаза 2: самодопомога та компетенція щодо різноманітності / 

операціоналізація самодопомоги 

 

Перш ніж залучати членів до групи самодопомоги, важливо забезпечити 

спільне розуміння того, як можна подбати про принцип самодопомоги в 

культурно-чутливий спосіб. 

 

Розуміння цих принципів відрізняється від людини до людини і буде 

забарвлюватися різними наборами цінностей. Те, що має сенс в якіхось 

конкретних рамках культурного розуміння, не матиме цього в інших! 

 

Саме тому гарною ідеєю є проведення спільного семінару з питань 

компетенції та роботи з ініціаторами та іншими професіоналами в 

муніципалітеті, під час якого обговорюватимуться питання інформації та 

праці з самодопомогою. 

 

Норвезька асоціація самодопомоги пропонує цікаві та актуальні курси та 

семінари, ви можете зв’язатися з NSF тут: https://selvhjelp.no/kontakt-oss/  
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 Фаза 3: Учасники, зацікавлені сторони та місцеві жителі 

 

Під час інформування про самодопомогу важливо сформулювати 

перспективу користі в культурно-чутливий спосіб, заради мінімізації будь-

якого опору. Прикладом може бути замість використання терміну «група 

самодопомоги» можна, наприклад уживати такі поняття як «група досвіду» 

або «сестринська група». Ці поняття були б оцінені як більш значущі та 

позитивні для багатьох. Силу прикладу також не можна недооцінювати. 

Досвід, пов’язаний з міграцією та типовими повсякденними проблемами, 

можна використовувати як загальну точку відліку та як приклад корисних 

тем для обговорення та вирішення в групах. 

 

Також цінним є чам, що витрачається на створення нейтральної і приємної 

кімнати. Кімнату можна оформити таким чином, щоб в ній можна було 

готувати, танцювати та займатися рукоділлям, оскільки це є важливим 

способом початку розмови. Багато з учасників будуть на початку 

соромитись, скептично налаштовані і наявність активності, за яку можна 

«триматися» на початку, може зробити ситуацію для учасників більш 

приємною. 

 

Кімната для зустрічей також може бути місцем для організації тематичних 

вечорів за участю професіоналів, якщо цього бажає група. Такі тематичні 

вечори можуть мати хороший ефект в обох напрямках, оскільки як члени 

групи, так і професіонали отримують більше знань і довіряють один 

одному в безпечній обстановці.   

 

  



Фаза 4: Стартова зустріч 

 

На перших двох зустрічах важливо уточнити рамки, правила та принципи 

роботи в групі. 

 

Прикладами рамок і правил є: конфіденційність та обов’язок приходити, 

що між собою учасники домовляться про те, як часто зустрічатися і як 

довго має тривати зустріч. Інша річ, яку повинна вирішити група, це те, чи 

вона має бути відкритою чи закритою, чи слід впускати осіб після запуску 

групи, і, якщо так, як це регулювати. Досвід показує, що зустрічі кожного 

тижня або кожні два тижні по дві години мають хороший ефект. 

 

Прикладом принципів може бути створення розуміння групи як робочої 

спільноти з спільними зобов’язаннями, де кожен відповідає за обмін 

власним досвідом. 

 

Це може наприклад буде розмова про вірний настрій та сприйняття, щоб 

вирішувати типові щоденні проблеми, пов’язані з перебуванням у новій 

країні. Також наприклад плануванням того, як це зробити за допомогою 

веселих заходів, наприклад приготування їжі, танців, рукоділля тощо. 

 

Ви можете прочитати більше про загальні принципи тут: 

https://selvhjelp.no/starte-gruppe/  
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Функціонування груп самодопомоги 

 

Після перших 4 фаз запуску починається процес функціонування. Це може 

здатися дуже простим завданням, але в культурно чутливих групах не 

завжди можна користуватись схемами взаємодії, створеними для норм і 

принципів більшості суспільств. 

 

Один із цих принципів полягає в тому, що ініціатор поступово виходить із 

групи. Досвід роботи з групами рідної мови свідчить, що це не завжди на 

краще для групи. Ініціатор є фактором безпеки для членів, а також має 

власну користь від участі в групі. У багатьох ситуаціях природно, що 

ініціатор поступово стає постійним учасником. Інший принцип – 

пропагувати самодопомогу, а не просто говорити про самодопомогу. 

Думка про те, що якщо дозволити лише «про це говорити», то про власні 

проблеми будуть здаватись меншими, є відсталою ідеєю. Багатьом 

учасникам легше і значніше обробляти та ділитися почуттями, якщо 

одночасно вони зможуть займатись фізичною справою. 

 

Групи самодопомоги рідною мовою регулюють власну тривалість життя 

нарівні з іншими групами самодопомоги. Коли учасники знаходять 

інструменти, які вони можуть використовувати у своїй повсякденному 

житті та відчувають безпеку в новому житті, деякі з них відчуватимуть, що 

їм менше потрібно брати участь у робочій спільноті. Деякі групи 

природним чином розпадаються, інші продовжують працювати багато 

років, а деякі ніколи не починають працювати взагалі. Відкриті групи 

можуть мати довший термін життя, оскільки постійно з’являються нові 

учасники з новими поглядами, тоді як закриті групи з часом відіграють 

свою роль для учасників, коли вони знайомляться один з одним і 



обмінюються досвідом, або вони можуть відчувати, що дружні відносини 

розвиватися поза групою. Це ніколи не відомо наперед, тому не 

встановлюйте дату завершення роботи груп. 

 

Ми також бачимо, що важливо, щоб багатомовні спеціалісти мали когось, 

до кого можна було б звернутися за порадою, підтримкою та отримати 

аналіз, наприклад це може бути так звана «група досвіду» з іншими 

ініціаторами або з постійним керівником у муніципалітеті. Це стосується 

як тих випадків, коли ініціатор відчуває, що він/вона хоче вийти, так і тих 

випадків, коли особа, про яку йде мова, хоче залишитись саме для того, 

щоб знайти безпеку в новій ролі члена групи, а не особи, яка має 

відповідальність за функціонування групи. 

 

Загальні ідеї та поради від нас: 

 

Ми рекомендуємо інформувати про самодопомогу як у більших групах 

(наприклад, на заняттях з навчання дорослих), так і один на один, щоб 

забезпечити розуміння. Ті, хто відповідає за інформаційну роботу, повинні 

зосередитися на тому, що має статися, де, як і чому, щоб потенційні 

учасники та їхні партнери мали спільне розуміння того, що таке група 

самодопомоги та якою є мета роботи самодопомоги.  



 

 

Наприклад, часто можна називати групу «сестринською групою» або 

«групою досвіду» і підкреслювати, що самодопомога – це спосіб впоратися 

зі стресом у новій країні та зробити свій день кращим. Створити образ 

групи як своєрідного «вільного місця», де можна говорити про речі, які 

тяжіють, при цьому вдається розслабитися, відпочити чи порушити 

щоденні рутини, які для багатьох характерні доглядом за дітьми та 

домашнім господарством, крім того тиском, що робота та школа важливі 

для успіху в Норвегії. 

 

Можна заздалегідь підготовитись до різної інформації, оскільки 

учасники мають різні причини для участі та різні потреби. 

 

Деякі біженці є переселенцями, і багато хто провели багато років у 

таборах, перш ніж приїхати до Норвегії. Вони часто були без розширеної 

сім’ї протягом тривалого часу і знайшли інші методи організовувати свій 

день в якості біженця до того, як приїхали до Норвегії. Для цієї групи ми 

бачимо, що деяким потрібно зосередитися на мотивації участі в групі – 

чого вони хочуть від життя, які вони надії та мрії на майбутнє – в таких 

групах ви можете допомогти іншим, та надати необхідні інструменти для 

досягнення цілей у життя. 

 

  



 

 

Інші хочуть місце, де можна поділитися радощами та печалями, 

пов’язаними з вихованням дітей у двох культурах, наскільки потрібно 

наполягати на тому, щоб принести щось з власної культури, скільки 

норвезької культури можна впустити, не турбуючись про втрату своєї, чи 

про те, що діти її втратять? 

 

Комусь потрібно виплеснути розчарування, пов’язане з розумінням 

системи та адаптацією до нової країни, нової культури, отримати кілька 

порад і дізнатись про досвід інших. 

 

Багато з учасників, особливо жінки, шукають своєрідну компенсацію для 

розширеної родини, місце, щоб поділитися своїм повсякденним життям, 

тоді як чоловіки відчувають, що було б приємно мати місце, щоб 

поділитися досвідом, пов’язаним із тим, що вони більше не є тим, хто 

забезпечує родину. Для багатьох це поразка, про яку важко говорити. 

  



 Початок роботи 

 

Для того, щоб створити та підтримувати «вільне місце», потрібно 

витратити час на побудову безпечних стосунків у групі. Ми маємо 

хороший досвід розмов та нагадування людям про обов’язок 

дотримуватись конфіденційності, сміливо починайте з цього всі зустрічі в 

перші місяці. 

 

Надання простору та врахування індивідуальних відмінностей без того, 

щоб ініціатори виступали як «експерти» щодо того, що учасники не 

повинні/не повинні робити, є важливим моментом для побудови довіри 

між ініціаторами та групою. 

 

Ще одна гарна порада – займатись самодопомогою, тобто 

використовувати такі види діяльності, як наприклад танці, приготування 

їжі та ремесла, як інструменти на додаток до розмови. Для деяких 

діяльність є таким інструментом, що він потрібен для розмови, наприклад 

може бути складно дивитися на людей, коли хтось розповідає щось 

складне, а під час роботи руками можна зусередити уваги на цій роботі. 

 

Також важливо надати простір для обміну позитивом, щоб учасники не 

використовували один одного лише як стіни для скарг. 

 

 

  



Проблеми участі 

 

Проблеми, пов’язані з перебуванням у групі, не завжди пов’язані з 

учасником, а з тим, що відбувається навколо. 

 

Участь у подіях, які відбуваються вдень / ввечері, може бути складним 

завданням, тому в деяких випадках корисно мати можливість привести 

дітей і доглядати за ними в сусідній кімнаті. 

 

Негативний соціальний контроль: деякі чоловіки висловлюють 

стурбованість тим, що групи самодопомоги «навчатимуть» дружину, як 

діяти, щоб розлучитися. Деякі відмовляють дружинам/чоловікам брати 

участь, а інші вважають, що дружина не потребує участі, і не бажають 

дозволяти дружині вирішувати самій. 

 

Деякі учасники скептично ставляться до уряду та всього, що з цього 

випливає, та їм потрібно багато інформації, часу та страховки, перш ніж 

вони наважаться приєднатися. Інші мають дуже поганий досвід, 

пов’язаний зі шпигунством та наклепами, і особливо скептично ставляться 

до таких груп із співвітчизниками. Вони часто бояться, що сказане 

потрапить або до родини, або до органів влади в їх рідній країні, і матиме 

негативні наслідки для них самих або родини, що залишилася в їх країні. 

 

 

  



 Коментарі від ініціаторів 

 

 

 

 

«Я наголошую на мотивації – чого ти хочеш у житті, чи може група 

допомогти тобі знайти шлях?» 

 

«Ми звиклі говорити про складні речі, але треба рухатися далі, чи може 

група допомогти з цим?» 

 

 

  



 

 

 

 

«Ми використовуємо танець для обробки, не про все легко говорити, або 

ми певною мірою закінчили говорити, а тепер ми повинні скинути це, 

перш ніж повернутися додому. Дуже приємно танцювати і в танці 

відкинути ці турботи.» 

 

«Багато хто в моїй групі потребує поділитись життєвим смутком через те, 

що вони застрягли в житті, яке їм так чи інакше нав’язано, і яке 

сприймається як дуже важке для пізнання, важка мова, і все набагато 

замкнутіше, ніж ми до цього звиклі.» 

 

 

  



 

 

 

 

«У моїй країні є багато скепсису щодо влади. Важко змусити людей 

повірити, що ці групи не є чимось, що влада створює для шпигунства.» 

 

«Багато хто з моєї культури не хочуть брати участь у таких речах, вони 

думають, що, можливо, за цим стоїть служба захисту дітей.» 

 

«Я знаю, що вони хочуть приєднатися, але їм нема кому піклуватися про 

дітей. Деякі неодружені, інші мають чоловіка, який працює, а у когось є 

чоловік, який вважає, що догляд за дітьми - це жіноча робота.» 

 

  



 

 

 

 

«Коли чоловік відчув, що вона весела і щаслива, після повернення із 

зустрічи групи, він у підсумку почав підштовхувати її піти.» 

 

«Нам, хлопцям, також потрібне місце, для нас добре поговорити про речі, 

які є складними в новій країні, а також мати можливість обговорювати 

речі, які відбуваються в рідній країні, з кимось, хто має культурні 

передумови, щоб це зрозуміти . Це допомагає нам трохи розвинути 

перспективу.» 

 

  



 

 

 

 

«Я вважаю, що це дуже цікаво, тому що в моїй країні існують великі 

культурні відмінності, і саме тому я багато чому вчуся від інших у групі, і 

я думаю, добре, що ми можемо поділитися цим, коли ми так далеко і, 

швидше за все, ніколи не зможемо знову поїхати додому.»  



Sjølvhjelpsgrupper på morsmål 
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