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ВСТУП

Згідно з офіційним визначенням, надзвичайна ситуація - це виняткова невійськова подія, яка
за своїми масштабами та інтенсивністю загрожує життю і здоров'ю населення, навколишньому
середовищу, важливим матеріальним і культурним цінностям, що потребує термінових заходів
і дій для відновлення нормальності, а також виділення додаткових ресурсів і унітарного
управління залученими силами.

З іншого боку, коротке визначення кризи було б проявом політичних, економічних або
соціальних труднощів. У той же час криза - це період напруженості в суспільстві.
Крім завданої матеріальної шкоди, ці ситуації також мають психологічні наслідки, на які вони
повинні бути втрутилися. У таких ситуаціях однією з найпоширеніших реакцій є стрес і
гострий стрес.
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СТРЕС. ЕТАПИ
· Перший етап - це реакція на тривогу (перша реакція органу
 і загальна мобілізація сил оборони), яка, в свою чергу, має
два підступи:
- шокова фаза, коли може виникнути гіпертонія і
переохолодження;
- фаза контратаки, коли організм індивіда здійснює протидію
симптомам з фази шоку і базується на реакціях
ендокринного типу.
· Стадія резистентності: коли після першого контакту зі
стресором організм адаптується, поведінка індивіда,
вірогідно, нормальна, зберігаються зміни, специфічні для
попередньої стадії, особливо з фази контршоку.
На цьому етапі активізуються механізми саморегулювання
організму. Вона включає в себе всі системні реакції,
викликані тривалим впливом подразників, проти яких
організм виробив захисні сили
· Стадія виснаження: коли майже всі адаптаційні ресурси
організму зменшуються. Адаптація більше не підтримується
через зниження вегетативних реакцій. Негативні наслідки
давньої дії цих нейродегенеративних механізмів очевидні.
Цей етап дуже схожий на тривожну реакцію, коли через
тривалу дію шкідливих агентів відбувається адаптація
організму.

Стрес - складне психосоціальне явище, що виникає в
результаті боротьби з вимогами, завданнями, ситуаціями,
які сприймаються як важкі, болючі або мають велике
значення для особистості (Baban, 1998).
Отже, стрес - це адаптаційний синдром, якого індивід
досягає в результаті екологічної агресії.
Згодом було виявлено два типи стресу: гострий стрес і
хронічний стрес. 
Гострий стрес - це стрес, який відчувається в
короткостроковій перспективі, і є найбільш поширеною
формою стресу, будучи безпосередньою реакцією організму
на нові ситуації і виклики. Це часто викликано думками,
породженими тиском подій, які тільки що сталися або ось-ось
відбудуться в найближчому майбутньому.  Якщо гострий
стрес зберігається і не управляється належним чином, він
може стати хронічним. Таким чином, хронічний стрес є
найнебезпечнішою формою стресу, що має довгострокові
наслідки. Цей тип стресу часто виникає в результаті
травматичного досвіду.  На жаль, хронічний стрес може мати
непомітні наслідки, оскільки людина може звикнути до них, в
той час як симптоми можуть включати суїцидальні думки і
насильство. Стрес можна сегментувати в три етапи:
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Серед найбільш поширених стресових факторів:
· Фізичні або психічні захворювання;
· Фізичне, емоційне або сексуальне насильство;
· Погане фінансове становище;
· Проблеми на робочому місці;
· Сім'я – проблеми сімейного спілкування, розлучення,
смерть члена сім'ї, конфлікти з братами і сестрами, домашнє
насильство, алкоголізм;
· Друзі – конфлікти з друзями, відсутність друзів, відсутність
соціальної підтримки;
· Стихійні лиха (землетруси, повені) або терористичні акти,
громадянські війни;
· Стурбованість про себе – відсутність довіри, незадоволення
фізичним аспектом, прийняті рішення.
Після того, як подія була оцінена як стресова, людина може
мати різні. Специфічні реакції або симптоми. Будь-який
прояв - це суб'єктивний досвід спілкування про те, як ми
відчуваємо стрес. Ці реакції можуть бути:
- психічні блоки;
- відсутність уваги;
- зниження концентраційної здатності;
- труднощі в згадуванні певних речей;
- знижена гнучкість;
- зниження креативності.

Гострий стресовий розлад визначає сильну психічну
реакцію на велику стресову подію. Стан може виникнути
після того, як людина пережила або стала свідком події або
серії подій, пов'язаних зі смертю або серйозними травмами
відповідної особи або її близьких родичів.
Можна також сказати, що це час, коли непереборні спогади
про травматичну подію повертаються в свідомість людини,
яка їх пережила.
Симптоми при гострому стресовому розладі схожі на
симптоми при посттравматичному стресовому розладі,
але основна увага буде припадати на ті особливості, які
вказують на дисоціативну поведінку, а діагноз може бути
встановлений тільки протягом першого місяця після
травматичної події (зазвичай ця відповідь присутня через
3-30 днів після впливу основного стресового фактора).
Таким чином, його можна вважати попередньою формою
посттравматичного стресового розладу.
Однак у разі адаптивної реакції на потенційно травматичну
подію, хоча початкові реакції приймають форму гострих
реакцій (інтенсивної, але недовговічної) і зручної до
виживання поведінки, вони поступово переростають в
переосмислення події, навчання та адаптації.
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Поведінкові:
- низька продуктивність на роботі або в школі;
- надмірне вживання алкоголю, порушення сну;
- неефективне управління часом;
- ізоляція від друзів;
- надмірна турбота про певні види діяльності;
- агресивна поведінка, кусання нігтів.
Афективні:
- підвищена дратівливість;
- зниження інтересу до областей, що в минулому мали
характер пристрасті або хобі;
- втрата інтересу до друзів;
- емоційна нестабільність;
- тривога, смуток;
- депресія, придушення емоцій;
- труднощі в заняттях веселими або розслаблюючими
видами діяльності.
Фізіологічні:
- душевні болі, серцебиття;
- підвищений або знижений апетит/розлад шлунка;
- безсоння;
- м'язові спазми або спазм, головні болі або мігрені;
- надмірне потовиділення, нудота;
- загальний поганий стан, хронічна втома;
- запор або діарея (не вмотивована з медичної точки зору).

Тривалий стрес може вплинути на: 
Увагу: При відчутті тривоги увага людей упереджена до
інформації, пов'язаної з загрозою. Слід зазначити, що,
коли стресор залежить від виконуваного завдання, когнітивні
ресурси людини будуть зосереджені на цьому завданні, і
певні аспекти продуктивності можуть бути полегшені. На
відміну від цього, стресори, які є периферійними для
завдання, здається, відтягують когнітивні ресурси від
виконуваного завдання, і продуктивність, швидше за все,
буде порушена.
Робочу пам'ять: (здатність зберігати і маніпулювати
інформацією протягом коротких періодів часу) і здатність
інтегрувати інформацію з декількох джерел(розділена увага).
Прийняття рішень: При стресі або тривожності люди
демонструють підвищене використання когнітивної евристики
(психічного «ярлика», який не є повністю логічним) і стратегій
прийняття рішень, які не враховують всю інформацію та їх
короткострокові та довгострокові очікувані наслідки. Однак
гіпервігілантні стратегії прийняття рішень можуть являти
собою адаптивні відповіді на натуралістичні вимоги завдань.
У натуралістичних завданнях рішення повинні прийматися
під тиском часу, дані неоднозначні та/або суперечливі, а
особи, які приймають рішення, ймовірно, знайомі з
завданнями.
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РОЗУМIННЯ ТА ВИРIШЕННЯ СТЕСОВИХ РЕАКЦIЙ
Коли ресурси оцінюються як достатні для задоволення вимог,
ситуація оцінюється як виклик і виникає позитивний
психологічний стан «еустрес». Коли вимоги оцінюються як
такі, що переважають ресурси індивіда, ситуація оцінюється
як загроза. Виникає негативна психологічна реакція на
«дистрес», включаючи різні афективні стани
(найбільш поширеною є тривога).

Майте на увазі, що реакція індивіда (суб'єктивна і
фізіологічна) на стрес сильно залежить від сприйняття цією
людиною вимог і його ресурсів, доступних для задоволення
цих вимог.
Практично, будь-який фактор, який збільшує передбачувані
вимоги завдання або зменшує сприйняті ресурси для
задоволення цих вимог, збільшує ймовірність реакції на лихо. 

Початкова реакція на стрес є результатом взаємодії вимог,
пред'явлених оточенням людини, і ресурсів цієї людини для
задоволення потреб. На таку реакцію на стрес в основному
впливає особиста оцінка ситуації. Коли ми сприймаємо
реальну або очікувану перешкоду на нашому шляху до
досягнення наших цілей, оцінка ситуації слідує за
двоетапним процесом:
1. Оцінити вимоги, необхідні до ситуації для досягнення або
підтримки бажаної мети;
2. Оцінити ресурси - особисті та екологічні - доступні для
задоволення передбачуваних вимог ситуації.

Цей розділ був створений у вигляді інформативного
матеріалу і може бути використаний в психоосвіті.

Пояснення, яке ви знайдете тут, може бути корисним для
того, щоб допомогти тим, хто постраждав від кризової

ситуації, зрозуміти власні реакції, їх нормальність
або аномалію та рекомендації щодо набуття більш

збалансованого стану розуму. Коротше кажучи,
цей розділ прагне відповісти на питання:

Звідки беруться мої реакції і що я можу з ними зробити?
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- Використовуйте заспокійливий
голос і емоційне підтвердження;
- Якщо людина відчуває інтенсивні
емоції, знайдіть спосіб знизити їх
інтенсивність перед входом (тобто
ви можете використовувати вправи
на дихання);
- Час від часу підводьте підсумки
ключових ідей і запитайте, чи
добре ви зрозуміли;
- НЕ давайте порад і не тисніть на
вибір певного варіанту.
Це може бути витлумачено як
додавання більшої кількості вимог з
боку навколишнього середовища і
може сприяти відчуттю
безпорадності, неконтрольованості
та залежності від зовнішніх
ресурсів.

1. Ви знаходитесь в безпечному
місці, далеко від будь-якої
небезпеки?
2. Що для вас означає ця ситуація?
Які основні емоції ви відчуваєте з
приводу цієї ситуації? Що вас
найбільше турбує/стреси/лякає? 
3. Як би ви впоралися з ситуацією?
З Ким ви можете поговорити?
Чи стикалися ви з подібною
ситуацією в минулому?
Що ви зробили в цьому випадку?
Що заважає вам краще справлятися
з ситуацією? 

Зверніть увагу на контрольовані
особисті фактори, такі як тиск на
себе, інтенсивні емоції, марна
поведінка і т.д.

1. Оцініть, чи знаходиться людина
в безпечному місці і може
говорити, не перериваючись.
Скажіть йому/їй, що дзвінок буде
конфіденційним;
2. Оцініть те, як людина
представляє або розуміє ситуацію
та її компоненти, які викликають
стресову реакцію;
3. Оцініть передбачувані вимоги
та наявні ресурси.
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 ЩО ВПЛИВАЄ НА НАШУ РЕАКЦIЮ НА СТРЕС? ЯК? 
Емоційно орієнтовані стилі подолання, здається, ефективні
при роботі зі стресовими факторами, які мають коротку
тривалість
 c. Боротьба на основі уникнення - прагнення уникнути або
відволікти себе від ситуації (тобто пошук соціальної диверсії,
участь у відволікаючих завданнях). Стилі подолання
уникнення, хоча і пов'язані зі зниженням cуб'єктивного рівня
стресу, були пов'язані з підвищеними реакціями кортизолу.
Таким чином, вони можуть завдати шкоди продуктивності в
стресових обставинах. 
Спостережувані наслідки неефективного подолання:
· Емоційний стрес;
· Порушення почуття особистої цінності;
· Нездатність насолоджуватися корисними міжособистісними
контактами;
· Порушення виконання завдання.

Питання: 
 - Чи можете ви працювати і концентруватися? 
- Вас переповнюють емоції?
- Ви постійно звинувачуєте себе?
- Чи можете ви насолоджуватися заспокійливою присутністю
інших, або ви відчуваєте оніміння і роз'єднання?

Зовнішні фактори:
- Соціальні оціночні стресові фактори (де інші можуть
негативно судити про продуктивність) і неконтрольовані
стресові фактори, швидше за все, провокують реакцію на
лихо.
Внутрішні фактори, які ми можемо вирішити:
1. Стиль і механізми подолання:
Думки і поведінка, що використовуються для управління як
внутрішніми, так і зовнішніми вимогами ситуацій, які
оцінюються як стресові. Існує 3 типи стилів подолання,
кожен з яких більш-менш ефективний в залежності від
стресової ситуації:
 a. Проблемно-орієнтоване подолання - полягає у вирішенні
проблеми, що викликає страждання (тобто наявності плану
дій, зосередження уваги на наступному кроці). Стилі
подолання, орієнтовані на проблеми, здається, більш
ефективні в контрольованих ситуаціях, в яких люди можуть
маніпулювати стресовими факторами.
 b. Орієнтоване на емоції подолання - спрямоване на
зменшення або управління емоційним розладом, пов'язаним
з ситуацією (тобто пошук емоційної підтримки,
зосередження уваги та вентиляції емоцій).
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 ПIДТРИМКА ТИХ, ХТО НАДАЕ ПIДТРИМКУ

У випадку з психотерапевтами та фахівцями з психічного
здоров'я:
· Дистрес і професійні порушення у психологів в клінічній
практиці можуть негативно позначитися на процесі
психотерапії. Різні життєві події та фактори роботи були
пов'язані з різною кількістю страждань та порушень, з
проблемами особистих стосунків та роботою з важкими
клієнтами, які були особливо клопітними. Діяльність, не
пов'язана з роботою, і періодичні відпустки були поведінкою,
що найбільш часто слугувала профілактикою. 
Через робочу природу і тривалу емоційну участь, вони
можуть розвивати проблеми психічного здоров'я, такі як
вигорання і втома від співчуття.
· Вигорання - синдром, що характеризується цинізмом,
виснаженням і професійною неефективністю, що
розвивається як реакція на професійні стресори.
· Втома співчуття - результат кумулятивного і прогресивного
процесу, викликаного тривалим емоційним залученням та
інвестиціями особистих ресурсів в допомогу тим, хто
страждає, не бачачи ніякого поліпшення. Цей стан втоми
переважає регенеративні ресурси.
Фактори ризику, що спричиняють розвиток вигорання серед
психотерапевтів, фахівців з психічного здоров'я та надавачів

2. Місце контролю індивіда (ступінь, в якій ця людина
сприймає, що він або вона має контроль над певною
ситуацією. Люди можуть мати:
 a. Внутрішній локус контролю - ці люди мають сприйняте
відчуття можливості контролювати події у своєму житті.
Ці люди, ймовірно, розвинули позитивну тривалість
результатів і, отже, зменшили стресові реакції і порушення
продуктивності в гостро стресових ситуаціях;
 b. Зовнішній локус контролю - особи, які вважають, що
вони контролюються зовнішніми силами.
3. Доступ до психологічної підтримки:
У складних ситуаціях і коли стресори хронічні, ті, хто
користується психологічною підтримкою, відчувають себе
краще (розумово і фізично), ніж ті, хто не має такої
підтримки.
4. Доступ до емоційної та фізичної підтримки:
Наявність підтримки з боку сім'ї та інших груп підтримки має
позитивний «буферизаційний» ефект між наслідками війни.
5. Релігійна або культурна практика:
Вони зарекомендували себе як ефективні методи боротьби
з подіями, пов'язаними з війною.
Інші фактори, що мінімізують наслідки стресу: високий
рівень самооцінки, xороші мережі соціальної підтримки,
витривалість, хороші навички подолання, майстерність і
особистий контроль, емоційна стабільністью.
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підтримки: участь у маленькій індивідуальній психотерапії,
відчуття відсутності контролю в терапевтичній обстановці,
відчуття надмірної уваги перед клієнтами.
Інші фактори ризику: повторний вплив тривожного і емоційно
інтенсивного матеріалу, стурбованість про безпеку клієнтів, 
тиск для досягнення цілей, професійна ізоляція, і поганий
баланс між роботою та особистим життям (APA, 2010).
У них можуть розвинутися проблеми психічного здоров'я
(депресія, гострий стрес, суїцидальні думки), але вони можуть
не звертатися за допомогою через сором і побоювання з
приводу негативних наслідків для себе і кар'єри. Незважаючи
на це, існує тенденція до розкриття в тісних соціальних колах,
а не в робочих колах.
Буферизуючі фактори, які служать для мінімізації наслідків
стресу:
· Задоволеність роботою;
Фактори, що впливають на  задоволеність  роботою: прогрес
у важкому випадку, відчуття, що ви допомогли людям,
можливість ділитися навичками; бути частиною команди, яка
добре працює, мати можливості для саморозвитку,
користуватися професійною повагою з інших дисциплін і мати
автономію, контроль прийняття рішень і гнучкість;
· Оцінка емоційних потреб клієнтів та управління ними;
· Встановлення меж між сферами життя (професійною та
особистою).

У стоїчної філософії
найважливішим уроком є розуміння

того, що ми можемо, а що не можемо контролювати.
Те, що знаходиться під нашим контролем

 - це наша реакція. Якщо рейс затримується
через погоду, скільки б ми не скаржилися в аеропорту,

той факт, що рейс затримується, не зміниться.



Рекомендації Питання
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1. Проаналізуйте проблему (контролюється вона чи ні)
і механізми подолання, які має постраждала людина.
2. Дозвольте постраждалій людині мати орієнтований на
проблеми стиль подолання (заснований на дії) для речей,
які знаходяться під його контролем, і орієнтований на
емоції стиль подолання, коли речі не знаходяться під його
контролем, але мають великий стрес. Якщо існують
механізми подолання уникнення, не заохочуйте і не
звинувачуйте людину в наявності таких механізмів і
стратегій. Знайдіть разом функцію поведінки
уникнення (Як це допомагає вам у короткостроковій
перспективі? А як щодо довгострокових? Чи вважаєте ви,
що є кращий варіант, який був би більш корисним?
Що ви можете зробити?)
3. Почніть з поведінки та навичок, які людина вже знає
або володіє, зосередьтеся на сильних сторонах, які вона
має, і допоможіть їй повернутися до нормального
рівноважного стану. Не тисніть на прийняття рішення
прямо там і зараз або за планом негайно. 
4. Покажіть свою доступність, щоб допомогти.
5. Оцініть, як людина ставить обмеження в сферах життя,
які можуть вплинути на нормальний рівноважний стан.

1. Що конкретно викликає стрес вас у цій ситуації?
Серед цих конкретних факторів, які знаходяться під вашим
контролем? Як би ви хотіли впоратися з ними?
2. Які дії, план ви можете розробити для речей, які
знаходяться під вашим контролем? З ким ви можете
поговорити з тим, кому довіряєте зі своєї соціальної групи?
Я тут, щоб вислухати вас, якщо ви хочете сказати мені, як
ви себе почуваєте (якщо він/вона не хоче, ми можемо
рекомендувати їм написати свої емоції на папері після
закінчення дзвінка або аналогічні стратегії) Що б ви
сказали другові, який буде відчувати те ж саме, що ви
робите? Якою буде ваша порада для друга, який
переживає ту ж ситуацію, що і ви?
3. Чи можете ви сказати мені, що ви будете робити після
того, як цей дзвінок закінчиться? Завтра? (не обов'язково
дотримуватися плану, якщо поведінка корисна і
функціональна). Як ви можете використовувати таку
поведінку або навички, щоб впоратися з ситуацією?
4. Чи є щось, що ви хочете додати або щось, що потрібно
вирішити? Що ви відчуваєте зараз (до кінця розмови)?
5. Перегляньте оцінку догляду за собою та рекомендації.
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РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО НАДАННЯ ПIДТРИМКИ ТИМ, ХТО ПОСТРАЖДАВ ВIД ВIЙНИ
Основний вплив війни полягає в тому, що ті, хто постраждав
від неї, є свідками руйнування їхнього соціального світу,
який включав їх історію, ідентичність і цінності. Зв'язок між
травматичним досвідом і їх основними наслідками не дуже
зрозумілий, але другорядні наслідки війни (сім'я, суспільство,
економіка) є важливим предиктором психологічних наслідків.
Таким чином, важко розділити вплив війни і негативні
соціальні події, які відбуваються разом. Незважаючи на все
це, ті, що постраждали, не обов'язково мають на меті
зробити все таким, яким воно було до війни. Більшість з них
розуміють, що деякі речі змінилися і що вони повинні
адаптуватися. Зрештою, суспільство відновлюється після
війни не як отримувачі допомоги, а як активні громадяни.
Війна, як і інші потенційно травматичні переживання, є
несподіваною, неконтрольованою або неминучою і
несумісною  з нашим минулим досвідом. Реальний або
передбачуваний контроль над цими подіями впливає на наші
біологічні та психологічні реакції. З огляду на характер цих
подій, тригери викликають процес адаптації та адаптації,
тому головною емоцією, яка відчувається, є страх
(страждання, тривога, відчай, лють, трепет, збудження, відхід
або дисоціація також можуть з'явитися) в поєднанні з
елементами оцінки нового і втраченого.

 Ці процеси відчуваються в певній сфері життя (самооцінка,
сон, відносини і т.д.).
Стресова реакція знижується успіхом боротьби і контролю
первинних параметрів (фази удару) і вторинних параметрів
(що відбувається після події, як переміщення, розповідаючи
погані новини) про потенційно травматичну подію.
Вторинні параметри мають значний внесок у розвиток
стресових розладів серед постраждалих людей, тому
управління вторинними параметрами є однією з перших
цілей у інтервенції.

Практично рекомендується оцінити сприйнятий особистий
контроль в різних сферах життя, наявність або відсутність
дисоціації (людина, здається, живе в іншій реальності або її
реакції не  відповідають події та її інтенсивності), заземляти
людину в даний момент і прагнути досягти емоційної
рівноваги в тих, які постраждали.
Вимовлене слово, заспокійливий голос або можливість
вербалізувати і переоцінити свій досвід може вплинути як на
ранні, так і на довгострокові реакції на травматичні події.
Володіння пам'яттю під час стресу може бути порушено і
фрагментовано, що вказує на важливу роль для подальшого
формування нарративу.
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КЛЮЧОВI IДЕЇОсновні реакції на потенційно травматичні події починаються
з гострої поведінки, керованої виживанням, і поступово
включають переоцінку, навчання та адаптацію. Фаза впливу
ПТЕ характеризується первинними стресовими реакціями і
зусиллями з оптимізації ймовірності виживання. Емоційні та
когнітивні реакції на цьому етапі часто є потужними,
несподіваними і беруть під контроль поведінку людини. Ті,
хто вижив, можуть діяти так, як вони не очікували і не мали
попереднього досвіду (наприклад, здатися ґвалтівнику під
загрозою смерті). Вони також можуть піддаватися впливу
жахливих пам'яток, запахів і звуків. У тій мірі, в якій дії «не
мають характеру», а переживання виходять з репертуару,
вони можуть відразу стати предметом нав'язливих роздумів
(постійних турбот і думок). На цьому етапі ті, хто вижив,
вимагають захисту від негараздів, заспокоєння людського
контакту і зменшення безпорадності і самотності.

- Зверніть увагу на тривалість, адаптивну або дезадаптивну
функцію стресових реакцій;
- У разі силових емоцій, застосовуйте такі методи, як
релаксація, щоб знизити інтенсивність емоцій, перш ніж
продовжувати;
- Дії та ідеї для відновлення нормального рівноважного стану;
- Передумови та/або травми, що ініціюють кризу;
- Інтерпретація індивіда або значення подій;
- Розуміння самого кризового стану як «Небезпека»
(дисфункція) або «Можливість» (для успішного подолання);
- Система соціальної підтримки та ресурсів, доступних для
допомоги;
- Вибіркова минула історія, яка може підживити кризу;
- Продовження кризи або травми.

Рекомендація: Намагайтеся мати ставлення до безумовного прийняття, досліджуйте, як постраждала людина ставиться до
несподіваної поведінки, яку вона зробила, і зосередьтеся на відновленні почуття контролю над власними діями. Ви можете
запитати, наприклад: У ситуації, в якій ви опинилися, які у вас були ресурси, як ви себе почували і т.д.? і спробувати разом
прийти до висновку, що те, що сталося, було рішенням, прийнятим під тиском, в новій ситуації, яку ми не очікували або не
бачили раніше, маючи ресурси, які у нас були доступні тоді. Ви також можете спробувати обговорити це, уявляючи когось,
хто пройшов би через ту ж ситуацію, через яку пройшла постраждала людина (Як би ця людина відреагувала в тій же
ситуації, що у вас була, і з вашими ресурсами?). Далі ви можете полегшити ставлення до співчуття до себе (прийняття себе,
що людина все ще цінна і заслуговує на те, щоб її любили і цінували і т.д.).



iнтервенція в кризу ПРАКТИЧНИЙ ПОСIБНИК

Клуж-Напока, березень 2022 р.

Підготували: Діана Тихон, Габріела Гергут, Ілінка Ботез,
Дарія Сучевяну.
Під координацією: Ралука Урсіка, Себастьян Вайда
та Габріела Хум.
Графічний дизайн: Іоана Кайя.
Переклад: Катерина Литвиненко.


