Pelatihan PFA kami...
Bertujuan agar:
1.
Peserta memiliki pengetahuan tentang bencana atau situasi sulit dan
dampaknya.
2.
Peserta mengetahui dasar hubungan yang membantu dalam proses pemulihan
3.
Peserta memiliki pengetahuan tentang kerangka kerja dan langkah PFA
4.
Peserta mengetahui kualitas personal dalam memberikan PFA
5.
Peserta mengetahui dan memiliki ketrampilan dalam memberikan PFA
Metode yang kami gunakan:
Pelatihan PFA ini dilakukan secara tatap muka dalam 2 hari pelatihan dengan
menggunakan pendekatan belajar orang dewasa yang bersumber dari pengalaman
peserta, sehingga kontekstual. Selain itu pelatihan ini juga menekankan pada
partisipasi aktif peserta dalam kegiatan. Ungkapan pengalaman peserta, diskusi dan
pemberian umpan balik di antara peserta sebagai mitra belajar merupakan bahan
dasar dalam pembelajaran. Pelatihan tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi
secara bersama membangun pengetahuan dan pemahaman mengenai pengalaman
bersama.
Materi Pelatihan kami:
Bencana atau situasi sulit dan dampaknya
terhadap manusia

Hubungan yang membantu dalam proses
pemulihan

Kerangka kerja dan langkah PFA

Kualitas personal dalam PFA

Ketrampilan personal dalam PFA

Psychological First Aid
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Apa itu P
PFA?
PFA (psychological first aid) atau biasa disebut Dukkungan Psikologis Awal, merupakan serangkaian
keterampilan perawatan dasar yang bersifat praktis yangg bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari
peristiwa traumatis dan atau kejadian sulit, menguatkan kkemampuan individu untuk melakukan penyesuaian
diri terhadap perubahan yang terjadi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan memperkuat
proses pemulihan individu.
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MENGAPA PFA?
 Setiap individu memiliki kemampuan melakukan hal sederhana untuk membuat keadaan diri sendiri
dan orang lain menjadi lebih baik dan mencegah terjjadinya gangguan psikologis.

 Tidak semua orang yang mengalami peristiwa trraumatis / kejadian sulit membutuhkan layanan
profesional (psikiater/psikolog). Pada dasarnya setiaap orang secara alamiah memiliki apa yang disebut
dengan resiliensi atau ketangguhan, sebuah kem
mampuan serta daya tahan untuk menghadapi,
meminimalkan atau mengatasi situasi sulit yang dialaami. Oleh sebab itu tidak semua orang yang terkena
bencana akan mengalami gangguan psikologis.

 Tidak semua penyintas bisa mendapatkan layan
nan profesional baik secara individual maupun
kelompok. Keterbatasan jumlah maupun jangkauan dari penyedia layanan kesehatan mental yang ada
membuat tidak semua kasus yang ada dapat ditangani secara langsung.

We Have Worked In Various Communities and Many Post Disaster / Crisis Areas. How Can We Help You?

