
 

BAMBOO  
Зростання сильним та витривалим 
 

 

Програма BAMBOO від організації Охорони здоров'я біженців (GZA) - це програма профілактики психічного 
здоров'я (GGZ) для осіб, які шукають притулок, яка була запроваджена з 1 січня 2020 майже у всіх пунктах 
Центральних агентств прийому біженців (COA) в Нідерландах. Програма складається з навчального курсу, 
що складається із п'яти групових зустрічей, тривалістю дві години кожна. Зустрічі проводить лікар 
загальної практики (POH-GGZ) Охорони здоров'я біженців (GZA). Під час цього тренінгу, учасники тренінгу 
отримують поняття про свої особисті сильні сторони та вчяться використовувати їх у разі виникнення 
психологічних проблем. У разі потреби додаткової допомоги пояснюється, яким чином дана особа може її 
отримати. Програма BAMBOO доступна для наступних трьох вікових груп: 
 

 BAMBOO для дорослих віком від 18 років та старше 
 BAMBOO для молоді віком від 12 до 17 років 
 BAMBOO для дітей віком від 6 до 11 років. 

 
Для чого потрібна програма BAMBOO? 
Багатьом особам, які шукають притулок, довелося пройти довгий і важкий шлях, під час якого вони 
подолали багато труднощів та невдач. Ми впевнені, що це можливо тільки в тому випадку, якщо Ви 
сильні, витривалі та стійкі. Ці властивості характерні для бамбука. У рамках програми BAMBOO, ми 
приділяємо особливу увагу розвитку цих якостей задля досягнення психологічної рівноваги, 
особистісного зростання та розвитку. 
 
Коротко про програму BAMBOO: 

 Тренінг складається з п'яти групових зустрічей по дві години кожна. 
 Програма складена з орієнтацією на культурні цінності та кількома мовами 
 Присутність усного перекладача на групових зустрічах 
 Загальнодержавний та єдиний підхід для всіх населених пунктів (за винятком центральних 
пунктів прийому, COL) 
 Організація Охорони здоров'я біженців (GZA) здійснює підготовку власних медичних фахівців 
з метою проведення даних тренінгів. 

 
Навіщо резиденту брати участь у програмі BAMBOO? 

 Підсилює стійкість та здатність до природного відновлення 
 Покращує емоційний, психологічний та соціальний стан 
 Покращує позитивне мислення та почуття 
 Навчає кращого подолання негативних думок та почуттів 

 
Реєструйте резидентів для участі у програмі BAMBOO! 
На сайті www.gzasielzoekers.nl/bamboo Ви можете знайти огляд навчальних курсів із зазначенням 
дати, вікової групи та мови за місцем проведення. Думайте разом із нами! Хто із резидентів має право 
на проходження навчального курсу? Ви можете зробити запит про це у Організації Охорони здоров'я 
біженців (GZA) або обговорити це на Мультидисциплінарній консультації. Повідомите про це 
резидентам, роздайте їм флаєр та зареєструйте їх! 
 
Зареєструватися можливо двома способами: 

 Резиденти можуть реєструватися самостійно; 
 Резиденти можуть бути зареєстровані співробітником Центрального агентства прийому 
біженців (COA) або Організації Охорони здоров'я біженців (GZA), якщо це погоджено 
з резидентом. 

На веб-сайті виберіть курс, для участі в якому Ви бажаєте зареєструвати учасника, та заповніть 
реєстраційну форму. 
 
Хочете отримати більш детальну інформацію? Відвідайте наш сайт www.gzasielzoekers.nl/bamboo, 
можливо, в розділі "часті питання" міститься відповідь на Ваше запитання. Або зверніться з питанням 
за адресою bamboo@gzasielzoekers.nl - ми зв'яжемося з Вами найближчим часом! 
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