
WeCare
Mission to Seafarers — це морська благодійна організація, що надає 
морякам усього світу підтримку для захисту їхнього добробуту. Наші 
капелани працюють більш ніж у 200 портах на шести континентах, 
надаючи соціальну, економічну й духовну підтримку морякам 
незалежно від їхнього віросповідання, національності чи статі.

Ми розуміємо, з якими труднощами ви стикаєтеся в плаванні. Складно знайти баланс 
між життям на борту та зобов’язаннями вдома. 

Тому ми створили WeCare — програму підтримки добробуту, що пропонує безкоштовні 
курси з питань психічного здоров’я. Ми розуміємо, які проблеми погіршують 
психологічний стан, і визначили інструменти для боротьби з ними. Два наші курси 
присвячено таким темам: 

Соціальний добробут: визначення 
зв’язку між психічним здоров’ям, 
стосунками та спілкуванням у 
соціальних мережах. Ідеться про 
формування здорового способу 
життя, баланс між реальним життям 
на борту й віртуальним життям 
вдома.  Ми представляємо плани 
спілкування та методи подолання 
стресу.

Фінансовий добробут: визначення 
зв’язку між психічним здоров’ям і 
фінансами. Ідеться про встановлення 
контролю над власними фінансами 
та свободу обирати те, що дозволить 
насолоджуватися життям! Ми 
описуємо методи подолання 
стресу та представляємо способи 
планування бюджету, економії й 
інвестування. 

Інформацію, яка міститься в цьому буклеті й згаданих курсах, наведено виключно для довідки. Вона не 
має прирівнюватися до медичної, юридичної або фінансової поради чи розглядатися як заміна спеціальній 
консультації з урахуванням ваших обставин, і на неї не слід спиратися. Вам також не слід покладатися на цю 
інформацію, коли ви ухвалюєте будь-які конкретні рішення (або відмовляєтесь від їх ухвалення).  Якщо у вас 
є конкретні запитання щодо психічного здоров’я або фінансів, зверніться по консультацію до кваліфікованого 
медичного працівника або фінансового консультанта.

У цій брошурі наведено деякі основні поради, які допоможуть 
вам і вашому екіпажу захистити психічне здоров’я на борту. Захист психічного 

здоров’я 
на борту

Зверніться по допомогу
Якщо ви хочете поговорити про своє самопочуття або непокоїтеся через 
члена команди, організація Mission to Seafarers готова допомогти.

У всьому світі: 

Онлайн: чат із капеланом — цілодобова 
служба підтримки. 

Ел. пошта: Crewhelp@mtsmail.org
Телефон: +44(0)20 7248 5202
Відвідайте нас: у всьому світі в нас працює 
121 центр Flying Angel, і ми відвідуємо 
70 000 суден на рік. Відвідайте сайт www.
missiontoseafarers.org/our-ports, щоб 
знайти найближчий центр. 

Поділіться своїми почуттями: 
happyatsea.org

На Філіппінах
Наша команда на Філіппінах забезпечує 
роботу служби соціальної підтримки, 
куди можна прийти по юридичну, 
медичну й духовну допомогу, яку надає 
мережа професіоналів. Ми координуємо 
національну мережу сімейної підтримки, 
яка пропонує соціальні послуги, що 
об’єднують моряків, їхні сім’ї та громади.

Онлайн: www.facebook.com/mtsphfn 
Ел. пошта: infomanila@mtsmail.org 
Телефон: +63 22405982 Відвідайте нас: 
Upper Ground Crystal IEAC Building 1381 San 
Marcelino Street Ermita Manila Philippines 
1000 (Філіппіни).

Набір у програму WeCare
Пропонуються заняття в аудиторії 
та онлайн. Попросіть свого крюїнг-
менеджера зв’язатися з нами.

––– ЧАТ ІЗ КАПЕЛАНОМ

––– HAPPY AT SEA

UK



Цікаве завдання
Виконайте завдання, яке дозволить вам відчути контроль над ситуацією 
і задоволення від досягнення результату. Це може бути викреслювання 
пунктів зі списку справ, вирішення кросворда або математичної 
головоломки. 

Щоденник настрою
Намалюйте таблицю із чотирма стовпцями: «День», «Добре», «Погано», 
«Обіцяю». Наприкінці дня запишіть, що викликало гарний настрій, що 
засмутило та як ви обіцяєте повернути собі контроль над ситуацією.

Напишіть листа
Викладіть свої почуття на папері й зачитайте собі. Якщо почуваєтеся 
впевнено, поділіться листом із близькими.

Дихання 4-7-8 і повтор
Сконцентруйтеся на власному диханні. Повільно вдихайте 
протягом 4 секунд, затримайте дихання на 7 секунд і 
видихайте 8 секунд. Повторіть 4 рази. Думайте про те, 
як прохолодне повітря входить у ніс і як піднімаються й 
опускаються груди.

Метод 5-4-3-2-1
Подумайте про 5 речей, які ви бачите, 4 речі, яких ви 
можете торкнутися, 3 речі, які ви чуєте, 2 речі, запах яких ви 
відчуваєте, і 1 річ, яку можете скуштувати. 

Завершення
Повільно повторіть алфавіт або порахуйте до 100 вголос.

Це відчуття захищеності та усвідомлення того, що ви маєте 
достатньо грошей для задоволення власних потреб. Ідеться про 
контроль над власними повсякденними грошовими справами та 
фінансову свободу обирати те, що дозволить насолоджуватися 
життям.

Це відчуття комфорту, здоров’я або щастя серед своїх соціальних 
контактів. Ідеться про контроль над тим, як вам зручніше 
спілкуватися, і впевненість у збереженні особистих кордонів і 
справдженні очікувань. 

Правило чотирьох «З»

Відновлення контролюЗаспокоєння

Що таке фінансовий добробут? Що таке соціальний добробут?

Зупиніться: 
зробіть паузу на 
хвилину, зберіться 
з думками та 
спробуйте метод 
подолання стресу 
«Заспокоєння». 

Замисліться: 
обміркуйте, що 
вас непокоїть. 
Спробуйте метод 
подолання стресу 
«Відновлення 
контролю».

Застосуйте: 
використовуйте свої 
методи подолання 
стресу, за бажання 
поділіться ними з 
близькою людиною 
або довіреним 
членом команди. 

Зверніться: 
зв’яжіться 
з Mission to 
Seafarers — ми 
завжди готові 
вислухати й 
підтримати.

Матеріали взято для навчальної програми WeCare. Розроблено організацією Mission to Seafarers у партнерстві з 
Humentum і доктором Гері Даєм (Gary Dy). Доктор філософії, Східний університет (University of the East), Маніла, 

Філіппіни. 2019 р.

Поверніть
собі

контроль

Іноді ми стикаємося з фінансовими труднощами, які викликають різні 
почуття…

Іноді ми стикаємося з труднощами в спілкуванні, які викликають різні 
почуття…
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