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ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ

Семiнар для батькiв
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Самогубство може бути складною 
темою для всіх.

Пам'ятайте, допомога завжди доступна> 
Лінія повідомлень про кризу і Національна
лінія для запобігання самогубствам
доступні 24/7 і без вихідних.

Будь ласка, зробіть перерву, якщо необхідно.



Порядок денний
Як допомогти своїй дитині врятувати життя

Основи профілактики самогубств серед молоді

ACT (Визнати, Дбати, Розповісти)

Що робити, якщо вашa дитинa ACT

Розвиток навичок подолання труднощів

Як отримати допомогу

Чого очікувати, якщо вважається, що ризик високий



Думки про 
самогубство

Втрата надії

Нелікована
депресія

Доступ до зброї

Ізоляція / усамітнення

Вживання алкоголю або 
наркотиків

Чому трапляється самогубство?
Спроба зупинити сильну емоційну біль.



Почуття надії

Навички 
подолання

Лікування депресії

Як ми можемо запобігти самогубству?

Запобігання 
доступу до зброї

Зв'язок з однолітками
і довіреними
дорослими

Корисні звички

Ви граєте важливу роль в забезпеченні безпеки молодих людей.



Ваша дитина також грає важливу роль



A
Визнати ознаки
депресії або
самогубства в друга

C
Турбота: покажіть
другу, що ви дбаєте

T
Розкажіть 
довіреному 
дорослому

Якщо ваша дитина бачить ознаки
самогубства, він/вона вчиться

ДІЯТИ(ACT)



Злiсть

Визнати попереджувальні знаки
Більшість людей підказують, що думають про самогубство…

Розмова про 
самогубство

Великі 
зміни в 

поведінці

Бажання
спати більше

або менше

+ уникнення сім'ї
або друзів

Безнадія Непереборна 
біль

Iстерики, 
Підвищена дратівливість,
Посилення боротьби зі зміною / 
переходом



Покажіть свою турботу

Розкажи мені про це докладніше

Це нормально так  себе почувати

Я тут для тебе



Якщо ви турбуєтеся, 
що ваш друг думає
про самогубство, вам 
НЕОБХІДНО 
розповісти про це
дорослому, якому ви
довіряєте.

Не обіцяйте зберігати
все в секреті.

Це варто розлютити друга, 
якщо ви намагаєтеся
врятувати його життя.

Розкажіть довіреному дорослому

Мама / тато, мені потрібно вам дещо сказати. Я 
турбуюся про….



Пам'ятайте, допомога завжди доступна:
• Їх педіатр
• Їх шкільний консультант
• Для негайної безпеки телефонуйте 911.

Якщо ваша дитина турбується про друга
• Слухайте, що хвилює вашої дитини, і заохочуйте його звертатися за допомогою.
• Зв'яжіться з батьками свого друга безпосередньо і поділіться тим, що турбує вашу дитину.
• Зв'яжіться зі шкільним психіатричним персоналом / адміністратором, щоб вони могли 

підтримати дитину / сім'ю.
• Якщо ви турбуєтеся про негайну безпеки дитини, зателефонуйте за номером 911.
• Переконайте дитину, що він/вона вчинили правильно, кажучи вам. Працюйте разом, щоб

врятувати життя.
• Не госпіталізуйте дітей молодше 12 років.



Дозвольте собі бути просто 
людиною. Зазвичай ця тема 
викликає дискомфорт.

Управління реакціями
Вам не потрібно бути експертом або знати всі відповіді.

Поговоріть з людиною, 
яка вас підтримує
заздалегідь і підведіть
підсумки після.

Найголовніше, ніколи
не зберігайте в 
секреті те, що ви
дізналися.



Якщо ваша дитина знаходиться в 
групі ризику



Створення захисних факторів

Заохочуйте: зв'язок зі школою, 
участь в заходах і міцні зв'язки
з друзями. 

Повідомте своїй дитині, що ви завжди
готові його вислухати - незалежно від того, 
турбується він / вона про других або
борються самі з собою; їм не потрібно
турбуватися поодинці.



Розвиток навичок подолання 
труднощів

Навик подолання допомагає людям справлятися з 
неприємними відчуттями і важкими часами.

Заняття 
спортом

Поговоріть з 
друзями і сім'єю

Записувати те, 
за що ви вдячні

Слухайте
музику

Які найулюбленіші
навички
виживання у 
вашого підлітка?



Розмовляйте зі своєю дитиною

Це може бути складно, оскільки ми зазвичай не говоримо про психічне здоров'я, як про 
фізичне. Почуття депресії або тривоги часто приховані, тому що молоді люди 
збентежені або соромляться. Переконайтеся, що ваша дитина знає, що він/вона 
може поговорити з вами про психічне здоров'я.

Знайдіть час, щоб почати розмову про психічне здоров'я

• Задавайте открытые вопросы. Позвольте ребенку направить разговор на то, о чем он/она хочет 

поговорить.

• Не торопитесь решать их проблемы. Вместо этого спросите, что, по их мнению, могло бы помочь в 

ситуации.

• Будьте доступны и убедитесь, что ваш ребенок знает об этом. «Я рядом, если ты захочешь 

поговорить позже» может помочь.

• Проявите ролевую модель самообслуживания и поговорите о психическом здоровье в своей семье, 

основываясь на культурных ценностях и убеждениях вашей семьи.



1. Сімейні зустрічі під керівництвом дітей; нехай ваш підліток встановлює порядок денний

2. Граючи в гру; це дозволяє підліткам більш комфортно говорити на складну тему

3. Якщо тема піднімається в фільмі або телешоу, обговоріть її

4. На прогулянці; невимушена атмосфера може допомогти деяким підліткам розкритися

5. Поїздка; іноді легше говорити на складні теми без зорового контакту

6. Продовжувати розмову або регулярно вести кілька міні-бесід замість одного великого 
розмови

7. Заручіться підтримкою інших дорослих, яким довіряєте; іноді бабуся чи дідусь або
довірена тітка / дядько можуть бути доступні, коли батькам не вдається

Поради, як навчити підлітків говорити



Запитати про самогубство нікому не 
додасть таку ідею в голову.Замість
цього це дає їм зрозуміти, що ви
бачите їх біль і не боїтеся
допомогти.

Запитуючи про 
самогубство
Чи нормально це-питати про 
самогубство?

Чи хочеш ти, щоб піти спати і не 
прокидатися?

Чи хочеш ти померти?

T

T

Непрямі питання для 
дітей молодшого
віку

Чи думали ви за те, щоб вбити
себе?

Чи були у вас думки про 
самогубство?

T

T

Діти старшого віку / підлітки
Прямі питання



Зверніть увагу на 
попереджувальні
знаки і негайно
зверніться за 
допомогою

Кроки дій

Допоможіть
розвинути навички

виживання і 
позитивну

підтримку вашої
дитини

Поговоріть зі своєю
дитиною про 

самогубство і будьте 
готові вислухати, 
коли ваша дитина

ACTs

1 2 3



SOS Батьківська сторінка
www.sossignsofsuicide.org

http://www.sossignsofsuicide.org


ACT для батьків

Важливо ACT 
(ДІЯТИ), якщо
ваша дитина
подає будь-які
тривожні ознаки.



Ресурси

http://www.sanjuan.edu/wellnessroom

http://www.sanjuan.edu/FACE

http://www.sanjuan.edu/wellnessroom
http://www.sanjuan.edu/FACE


Questions?
Questions?
SOS is part of MindWise Innovations, a program within Riverside Community Care’s non-profit organization.

Разом ми можемо гарантувати, що у кожного учня є 
дорослий, якому можна довіряти. Ми цінуємо вашу 
підтримку в запобіганні самогубств серед молоді в 
нашій школі і співтоваристві.

https://forms.gle/71CHKrzugfKyHTd7A

Дякуємо!

https://forms.gle/71CHKrzugfKyHTd7A

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Ресурси
	Slide Number 23

