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Від редакції

Шановний читачу!
Ти розкрив перший номер нового журналу „Дім на півдороги” 

– першого друкованого видання Всеукраїнської благодійної 
організації „Конвіктус Україна”.  Його готували люди різні  за 
віком, фахом, способом життя. У кожного з нас своя життєва 
дорога, свої мрії і  бачення  навколишнього світу. Але всі ми 
– частина одного суспільства  і  прагнемо бути йому корисни-
ми, віддаючи свої знання, досвід, здібності. Ми хочемо, аби світ 
навколо став зрозумілішим і добрішим. І це спільне прагнення 
лежить в основі нашої діяльності - комплексної всебічної допо-
моги людям,  яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД, залежно-
стей та соціальної дезадаптації.

Якщо наша  позиція є зрозумілою і прийнятною для тебе, 
запрошуємо до спілкування.  Читай, коментуй, реагуй. Ділися 
власними думками, став свої запитання. Будемо вдячні за 
будь-які відгуки, зауваження і поради.  

З найкращими побажаннями,
 від імені редакційної колегії

керівник проекту Дмитро Михайленко,
головний редактор Людмила Лозова.
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- Дмитре, пропоную почати знайомство 
з того, як в твоє життя прийшла 
психологія?  
- Я виріс у Кіровограді. Там вчився 
в колегіумі і весь час мріяв про 
медицину. Навіть з репетиторами 
займався. Паралельно навчався в 
секції психології МАН - Малої Акедемії 
Наук. І оскільки моя остання наукова 
робота з психології зайняла перше 
місце, з’явилася можливість пільгового 
вступу до педагогічного університету. Я 
вирішив не „заморочуватися” і вступив на 
психологічний факультет.

- Чому ж все- таки психологія?
- Вона мені подобалася завжди. Хоча, 
чесно кажучи, в 9 класі, обираючи секцію 
в МАН, я до кінця не розумів, що це таке. 
Математики і фізики точно не хотілося, 
а психологія була чимось незрозумілим. 
Тому й заманливим. Пізніше поринув у 
неї з головою, багато в чому завдячуючи 
керівникові секції - доктору психологічних 
наук Ленінградського державного 
університету Пашуновій Тетяні Іванівні.

- З чого почалася твоя благодійна 
діяльність?
- Ще на першому курсі університету я 
став волонтером в молодіжній міжнародній 

Дмитро Михайленко,
виконавчий директор ВБО „Конвіктус 
Україна”,
член міжнародної робочої групи YOUTH RISE у 
сфері зменшення шкоди,
член Євразійської мережі зменшення 
шкоди, експерт з оцінки рівня спроможності 
ВІЛ-сервісних неурядових організацій, 
психолог, тренер-консультант. Закінчив 
Кіровоградський педагогічний університет
за спеціальністю „Практична психологія. 
Соціальна педагогіка”
26 років.
Знак зодіаку: Телець
Захоплення: театр, подорожі. 

християнській асоціації. І якраз в 
Кіровоградському відділенні був напрямок: 
здоровий спосіб життя, профілактика ВІЛ-
інфекції та вживання наркотиків. В перші 
ж місяці волонтерства я отримав шанс 
з’їздити на декілька тренінгів для тренерів, 
де навчали проводити профілактичну 
роботу в навчальних закладах серед 
молоді. Це зацікавило мене, і саме з того 
часу розпочалася моя робота в сфері 
профілактики ВІЛ, наркозалежності і т. 
д. Тоді ж я почав знаходити можливості 
додаткового навчання в сфері соціальної і 
психологічної роботи, і вже через рік почав 
впроваджувати власні проекти: по роботі 
з дитячими будинками, тренінгові школи 
з профілактики ВІЛ. Готував молодіжних 
тренерів. 

Випадково в газеті побачив оголошення 
Кіровоградського обласного відділення 
Всеукраїнської мережі людей, що живуть 
з ВІЛ. Сфера, власне, була знайома для 
мене. Просто вирішив більше дізнатися 
про організацію. А у них саме на той час 
була вакансія психолога. Поспілкувалися 
– сподобалися один одному. І я перейшов 
працювати до них. Спочатку - психологом, 
потім писав власні проекти, шукав 
джерела додаткового фінансування. І з 
часом перейшов на посаду координатора 

Дмитро Михайленко
Наші клієнти – такі ж 

люди, як і ми... 
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громадського центру для ВІЛ – позитивних 
людей. Отримав фінансування на 
реалізацію профілактичних проектів: 
адвокація та захист прав ув’язнених на базі 
Кіровоградської колонії №6, громадський 
центр для ВІЛ-позитивних, та інші.

- Як  ти потрапив в „Конвіктус”?
- В одній з розсилок я побачив інформацію 
рекрутингового агентства про те, що одна 
благодійна організація оголошує конкурс 
на вакансію виконавчого директора. Я 
відіслав резюме. І тоді відбулися дуже 
цікаві події. В той час я мав їхати у 
відрядження до Німеччини. Вийшло так, 
що перше інтерв’ю мені призначили саме 
на той день, коли я мав бути в Києві і 
отримувати візу. Друга співбесіда була 
призначена на переддень мого вильоту, а 
третя – на ранок одразу після прильоту. 
Це був дивний і приємний збіг обставин: 
не треба було ламати плани і додатково 
приїздити в Київ.

- Просто доля сигналізувала 
тобі, що ти йдеш правильним 
шляхом.
- Можливо…

- Як коротко можна 
охарактеризувати 
сьогоднішній „Конвіктус” в 
Україні? 
- Всеукраїнська благодійна 
організація „Конвіктус Україна” 
–  молода, але при цьому 
стабільна організація. По-різному 
можна ставитися до поняття 
„молода”. Зокрема, хтось може 
говорити про відсутність досвіду. 
Але я вважаю, що молоді 
організації мають великий плюс 
– їх погляди новіші, свіжіші, 
інноваційніші. Я б сказав вони 
більше відповідають потребам 
цільових груп на сьогоднішній 
день. Крім того, ми спираємось 
на  20-річний досвід діяльності 
„Конвіктусу” в Швеції та Естонії, 
на професіоналізм наших 
співробітників. Ми постаралися 
зібрати професійну команду 
спеціалістів: юрист, психолог, 
координатори і керівники 
проектів, соціальні працівники, 

консультанти. Команду людей, які знають, 
вміють, і головне - хочуть працювати. 
Ми орієнтовані на розширення послуг, 
вмотивовані на їх удосконалення. 
Але, окрім надання якісних послуг 
клієнтам, для нас важливий розвиток 
спроможності організації. Для нас важливо 
саморозвиватися. 

- Оскільки ми підняли тему послуг, 
пропоную зупинитися на ній 
детальніше.
- Ми надаємо традиційні послуги – 
програми зменшення шкоди. Серед 
класичних - Громадський центр для 
споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) 
та жінок комерційного сексу (ЖКС). 
Такий центр розташований в Києві, на 
Троєщині. В центрі надаються низько 
порогові і високо порогові послуги, 
здійснюється видача презервативів, 
шприців, лубрикантів, тестів на вагітність, 
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інформаційних матеріалів, гуманітарного 
одягу. Надається буфетне харчування, 
є можливість попрати, попрасувати, 
полагодити одяг. Клієнти отримують 
консультації юриста, психолога, лікаря-
інфекціоніста та дерматовенеролога. 
Проводиться тестування на ВІЛ, сифіліс, 
гонорею, хламідіоз. Організовуються 
консультації “рівний-рівному”, арт-терапія, 
групи взаємодопомоги для залежних 
та їх родичів. Проходять інформаційно-
мотиваційні бесіди і т.д.  Окрім цього, з 
метою залучення клієнтів і вивчення їх 
потреб, ми запровадили курси візажу, 
послуги перукаря, масаж, навчання 
комп’ютерної грамотності.
Наше ноу-хау - клуб „Конвіктус”. Він був 
створений для споживачів ін’єкційних 
наркотиків, які перебувають у стані 
повної тверезості, та умовно засуджених 
за злочини, пов’язані з наркотиками. 
Наша мета – повернути клієнтам суспільні 
навички, залучити їх до суспільно-корисної 
діяльності, показати, що вільний час 
можна проводити цікаво і з користю для 
здоров’я. Наприклад, ходити в кіно, театр, 
на коцерти. Особливий акцент робиться 
на тому, щоб клієнти самі брали на себе 
відповідальність за роботу клубу. А наші 
співробітники є лише наставниками в 
цьому процесі: їх завдання - спостерігати 
і направляти. До речі, в клуб просто так 
не потрапиш. Така привілея випадає 
лише активним користувачам послуг 
Громадського центру. 

Частину послуг (обмін шприців, 
інформаційні послуги) ми надаємо і 
безпосередньо на вулиці. Аутріч-маршрути 
є в Києві і Боярці.

В трьох містах України  (Києві, 
Кіровограді, Лозовій) реалізується наш 
великий проект „Реінтеграція в суспільство 
осіб, засуджених до альтернативних 
видів покарання за злочини, пов’язані зі 
вживанням наркотиків”. І хоча в кожному 
місті присутня своя специфіка роботи, 
основною цільовою аудиторією є умовно 
засуджені. Але в Києві, наприклад, 
головне – вмотивувати клієнта - прийти до 
Громадського центру. А в Лозовій - акцент 
робиться на інформаційній роботі.

- Сьогодні „Конвіктус Україна” реалізує 
цілий ряд  проектів. Безперечно, вони 
всі є важливими, і переконана - дуже 

потрібними нашому суспільству. Але, 
все- таки, один з них  заслуговує 
особливої уваги, оскільки саме він дав 
назву нашому  журналу?  
- Проект «Триступенева всебічна програма 
реінтеграції в суспільство громадян, 
які перебувають на випробувальному 
терміні та звільнених з місць позбавлення 
волі»реалізується „Конвіктусом” за 
фінансової підтримки уряду  Швеції. В 
Україні є проблема: людині, яка виходить 
з місць позбавлення волі, немає куди йти. 
Вона не може влаштуватися на роботу, бо 
не має паспорта. Щоб отримати паспорт 
– потрібна реєстрація. Щоб отримати 
реєстарацію, треба десь жити.  Без 
паспорта – вирішити проблему з житлом не 
можливо. Замкнене коло! Просидівши 15 
років за гратами, людина виходить на волю 
і нічого не має. 
Наш проект покликаний допомогти 
розрубати цей „Гордіїв вузол”. Його мета  - 
не  тільки створення центру, а й розробка 
моделі реінтеграції.

- Наскільки легко втілюється 
заплановане в життя?
- Зовсім не легко.  Багато проблем було 
пов`язано з приміщенням для такого 
центру. Багато часу пішло на ремонт, 
отримання експертиз - чого ми не 
планували, оскільки за  умовами проекту 
мали  в’їхати у готове приміщення  і 
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почати працювати.  Але, на щастя, все 
найскладніше позаду. Ремонт закінчено. 
Спеціалісти працюють. Ми маємо вже  і 
свої перші результати. Випустилися три 
учасниці проекту – повноцінні  члени 
нашого суспільства. Вони знайшли собі 
житло, роботу. Одна учасниця забрала 
свою дитину з інтернату, і тепер має 
можливість самостійно опікуватися нею.

- Чому Конвіктус підтримує саме 
жінок? Адже після звільнення проблем 
вистачає будь-якій людині? 
- Чесно кажучи, коли я прийшов -  
програма вже  працювала.  Але думаю, це 
пов’язано з тим, що чоловіки,  звільнені з 
місць позбавлення волі,  рідше виходять в 
нікуди. Жінкам справді складніше. Від них 
частіше відвертаються близькі люди. Жінка 
швидше втрачає суспільні навички. Їй для 
цього достатньо кілька років.

- І на завершення. Що б ти побажав 
читачам нашого журналу?
- Сьогодні ще часто можна почути  про 
недоцільність допомоги певним категоріям 
населення, зокрема, нашим клієнтам. І 
з цього приводу я б запропонував: хто 
не може зрозуміти нас з гуманістичної 
точки зору, хай спробує подивитися на 
це питання  з точки зору егоїзму. Адже 
благодійна допомога,  перш за все, 
захищає суспільство: таким людям краще 
легально дати те, що їм потрібно,  ніж  
боятися нападів в темному дворі. А, крім 
того, наші клієнти – такі ж люди, як і ми. 
Я працюю з ними  багато років і ніколи не 
відчував неприємних емоцій від нашого 
спілкування. Мені здається, що негативні 
думки  є результатом незнання або  
небажання зрозуміти…
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Луч света из 
«Конвиктус Украина»

Наверное, всем будет интересно немного 
узнать обо мне. Хотя, признаюсь, что я 
ничем не отличаюсь от множества других 
людей, которые окутаны этой паутиной… 
паутиной наркомании, игромании, алкого-
лизма и всевозможных зависимостей.

Начиная с 14-ти лет, я попробовала прак-
тически всё, в 24 года я уже была на са-
мом дне. Про таких говорят – «конченая». 
Да, тогда я без стыда подтверждала это. 
И единственное, чего мне хотелось, – это 
был наркотик. Меня не интересовали пути 
и средства – цель была одна: ни минуты 
без кайфа.

Находясь в очередном притоне, я позна-
комилась с лысым татуированным парнем, 
который не вызвал у меня отвращения. 
Поэтому на его предложение прогуляться 

в какой-то «Конвиктус», где можно по-
мыться, попить кофе и покушать,  я со-
гласилась.

Наверное, я никогда не забуду первые 
часы, дни, недели общения в «Конвикту-
се». Люди, с которыми я познакомилась 
и общалась, перевернули моё мировоз-
зрение. Мне захотелось жить, жить без 

него – без наркотика…
Медленно, то с горящими от счастья гла-

зами и улыбкой, то с явным недоумением 
и на конкретном тормозе… но… я хотела 
дышать…

Каждый день посещения этой организа-
ции был наполнен желанием «давать» и 
«получать». Это как дом, в котором тебя 
поймут и не отругают за ошибки или про-
ступки. Бог сказал, что все мы в этой жиз-
ни братья и сёстры… Я вижу здесь больше, 
чем брата или сестру в каждом человеке. 
Атмосфера, созданная в Общественном 
центре «Конвиктус», располагает к от-
крытому общению. Несмотря на то, что 
сотрудники и клиенты находятся в тесном 
взаимодействии, а это значит, что работа 
и терапия проходят практически одновре-
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Вживати психоактивні речовини я по-
чала ще в ранньому віці. Виправдовувала 
свій вибір унікальністю світогляду. Спо-
чатку проблем не було - кайф, комфорт 
та ілюзорний душевний спокій. Але ця 
прелюдія була швидкоплинна. Я зовсім 
не розвивалась, до того ще й руйнувала 
набудоване – ні навчання, ні роботи, ні 
бажань, ні амбіцій, лише тиша, кладовище 
захоронених проявів та потенціалу глибоко 
всередині. Ззовні - повна несумісність з 
соціумом, уникання, страх, біль при будь-
якій взаємодії з людьми. Вибір - бути жерт-
вою, страждати та збільшувати кількість 
наркотиків.

Про різні соціальні та благодійні про-
грами я тоді не знала, та й залежність так 

менно, не чувствуешь себя подопытным 
кроликом. Я чувствую себя как дома! Мне 
нравится просто быть здесь! Каждая ми-
нутка, проведённая в «комьюнити», рабо-
тает на тебя.

Кем бы ты не был, знай, что у тебя есть 
шанс, и не последний! Как бы низко ты не 
пал, поднимись к нам, сделай усилие, и ты 
увидишь будущее, которое зовёт тебя!

 
                                  Оля...

заволоділа мною, що єдиною потребою ста-
ло виключати свідомість. 

Самогубство. Сталося так, що я побачила 
смерть, яка дихала мені в обличчя. Далі - 
дві реабілітаційні програми протягом 9,5 
місяців, робота в психокорекційній  групі 
та індивідуальна психотерапія - посту-
пове одужання довжиною в життя. Але 
соціалізації так і не було. Обравши курс на 
розвиток, я все ще продожувала перебува-
ти в своєму, іншому світі.

 В «Конвіктус Україна» прийшла як во-
лонтер, навіть не сподіваючись на те, що 
буду корисна. Неадекватність в самооцінці 
- одна з внутрішніх проблем залежних, тим 
паче, що досвіду роботи не було, лише 
досвід одужання. Зустріли мене дуже теп-
ло, здивувала відкритість працівників, а 
головне – щире бажання допомогти.

Так почався мій шлях повноцінної 
суспільної особистості, шлях від волонтера 
без впевненості, зі страхом - до відкритої, 
натхненної, духовно та професійно 
зростаючої дійсно людини. Нині я - 
соціальний працівник. Тут я спробувала 
жити, працювати, розвиватись, налагоджу-
вати стосунки, передавати знання та досвід 
людям, які цього потребують.

Розмірковуючи про свій життєвий шлях, 
шкодую про те, що раніше не знала 
«Конвіктус» та його команду дивовижних 
людей, яким зараз безмежно вдячна. 

                                   
Анна...

Безмежно всім 
вдячна



ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

10 Дім на півдороги

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Єспер Гантеліус
Чим більше знаєш, тим 
більше зможеш бути части-
ною процесу змін.  

Еспер Гантеліус, менеджер проекту 
«Триступенева всебічна програма 
реінтеграції в суспільство громадян, 
які перебувають на випробуваль-
ному терміні та звільнених з місць 
позбавлення волі» Всеукраїнської 
благодійної організації «Конвіктус 
Україна», кандидат природничих 

- Єспер, розкажи, будь ласка, коротко 
про себе:  де і в якій сім`ї народився,  
яку освіту отримав.?
- Я народився та виріс на півдні Швеції. 
Жив там, доки не переїхав на навчання до 
Упсали - університетського містечка не-
далеко від столиці. Моя мама розпочинала 
свою професійну діяльність як хімік, але 
останнім часом працює у сфері охорони 
навколишнього середовища у великих 
компаніях. Нині вона працює в місті Маль-
ме. Батько отримав науковий ступінь з 
цивільного будівництва, але працював 
у різноманітних сферах: будівництво, 
переклад, музика та ляльковий театр. Я 
розпочав своє навчання в університеті з 
однорічного курсу вивчення мандаринсь-
кого діалекту китайської мови. Після цього 
здобув повну вищу освіту за спеціальністю 
„молекулярні біотехнології”, отримавши 
звання магістра природничих наук. Після 
закінчення навчання я чітко знав, що хочу 
займатися науково-дослідною діяльністю, 
але й добре усвідомлював, що хочу до-
помагати людям, яким в житті пощастило 
менше, ніж мені. Тому працюючи над кан-
дидатською дисертацією, я паралельно на-
вчався на курсах масажної терапії та почав 
працювати в „Конвіктусі”. 

- Як давно ти займаєшся благодійною 
роботою?
- Я почав працювати в „Конвіктусі” в 2006 
році. Оскільки отримував зарплатню за 
дослідницьку роботу, працював масажи-
стом у „Конвіктусі” на волонтерських заса-
дах. Відчував, що мої клієнти надзвичайно 
потребують фізичного розслаблення, праг-

нуть уваги до себе, щоб хтось піклувався 
про них, хоча б і протягом години. Сеанси  
масажу сприяли налагодженню близького, 
дружнього контакту між нами. Я мав нагоду 
чути життєві історії, переживати радості та 
печалі багатьох клієнтів. Це дало мені змо-
гу зрозуміти людей, на долю яких  випали 
неабиякі життєві труднощі, які мають гірші 
умови  існування, ніж я. Я зрозумів, що в 
багатьох моментах дуже схожий зі своїми 
клієнтами. Якщо «копати глибше», і я міг 
би жити на вулиці, був би змушений красти 
аби виживати, відкинутий суспільством.

- Як  ти дізнався про „Конвіктус”? 
- Я звернувся до так званої «точки охоро-
ни здоров`я» у Стокгольмі, що допомагає 
бездомним та наркозалежним громадянам. 
Але, на жаль, графік роботи був незруч-
ним для мене, оскільки вдень я займався 
наукою. Мені запропонували зв`язатись з 
„Конвіктусом”, що я і зробив. 

З цього все і почалося. Моя пропозиція 
проводити сеанси масажу була сприйня-
та добре. Згодом мене почали залучати 
до стратегічного планування. Найбільше 
мене зацікавив обмін досвідом між трьо-
ма країнами, в яких працює „Конвіктус”: 
Швеція, Україна та Естонія. У 2008 році 
мені запропонували роботу в українському  
проекті, що реалізується за підтримки 
шведського уряду. І зараз я - менеджер 

наук.
31 рік.
Знак зодіаку – Риби.
Захоплення: музика, туризм, література, 
кіно.
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цього проекту. 
- Розкажи по можливості коротко про 
проект „Триступенева всебічна програ-
ма реінтеграції в суспільство громадян, 
що перебувають на випробувальному 
терміні та звільнених з місць позбав-
лення волі». В чому його унікальність 
для України?
- Мета проекту – використати модель 
«Дім на півдороги», яка вже досить роз-
повсюджена, скажімо, в США, Канаді та 
Австралії для підтримки жінок, котрі три-
валий час перебували в місцях позбав-
лення волі та яким важко самостійно по-
вернутись у суспільство після звільнення. 
Це люди, які втратили зв`язки із сім`ями, 
а якщо й мають знайомих поза виправ-
ними закладами, то вони, здебільшого, з 
кримінального середовища. Ці люди часто 
не мають освіти та досвіду роботи, або ж 
мають їх недостатньо. Їм дуже складно 
впорядкувати документи, знайти житло 
та роботу після звільнення. Це означає, 
що вони, скоріш за все, схильні повер-
нутися до деструктивної поведінки, що 
є жахливим з гуманістичної точки зору й 

економічною катастрофою для регіону чи 
країни. Адже такі особи продовжуватимуть 
красти, не будуть працювати, не платити-
муть податків. Висока вірогідність того, що 
вони будуть засуджені знову. А утримання 
в`язнів є досить дорогим, їх медичне об-
слуговування також обходиться державі в 
копієчку.Тому, запровадження ефективних 
реабілітаційних та реінтеграційних програм 
є не тільки актом гуманізму, а й вигідним 
капіталовкладенням.

Весь міжнародний досвід свідчить, що 
ув`язнення не є ефективним способом 
зниження рівня злочинності. Схильність 
людини до здійснення злочинів є пря-
мим наслідком її соціального підґрунтя, 
соціального статусу та міри відчаю в тій чи 
іншій життєвій ситуації.

Як на мене, суспільству не варто стави-
тись вороже до осіб, котрі вчинили злочин 
або залежні від наркотиків. Фактично, їм 
просто не пощастило. І якщо ми хочемо, 
щоб вони мали шанс бути здоровими та за-
конослухняними, то маємо розуміти, що їм 
необхідна підтримка суспільства, і, зокре-
ма, тих, кому в житті пощастило більше.
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- Яку ж підтримку може надати 
„Конвіктус”?
- Нашими клієнтами в даному проекті є 
жінки, яким після звільнення з місць по-
збавлення волі більше нікуди йти, які не 
мають роботи, друзів, родини, але мають 
бажання зробити зусилля для особисто-
го розвитку в «Домі на півдороги». Вони 
перебувають тут протягом 4-6 місяців, 
отримуючи можливість попрацювати з 
соціальними працівниками та психолога-
ми, поступово адаптуючись до життя поза 
в`язницею. Протягом цього часу учасниці 
програми з нашою допомогою здійснюють 
пошуки роботи, місця проживання та на-
лагоджують контакти з родичами (за ба-
жанням). Ми також створюємо для них різні 
ситуації, які допомагають зав`язувати нові 
знайомства. Заохочуємо жінок до навчання 
і професійних тренінгів. 

- Чи є подібні проекти в Україні?
- Наскільки нам відомо, проект такого роду 
є першим в Україні. І ми віримо, що зможе-
мо продемонструвати його ефективність, 
збільшивши шанси на успішну реінтеграцію 
в суспільство та на здорове законослухня-
не життя для колишніх ув’язнених. Переко-
наний також, що ми зможемо довести його 

економічну доцільність. Адже собівартість 
утримання кожного учасника програ-
ми набагато менша, ніж можливі збитки 
держави від людини, котра, вийшовши з 
місця позбавлення волі,  залишилась без 
підтримки. 
Нині проект фінансується Швецією. 
Ми сподіваємося, що після закінчення 
фінансування проекту робота буде про-
довжуватись. Але, чесно кажучи, це за-
лежить від вас. Влада України має втру-
титися та затвердити необхідність даного 
проекту для держави. Поки ми не будемо 
впевнені, що проект отримуватиме три-
валу вітчизняну підтримку, ми не можемо 
гарантувати його продовження. А це було 
б дуже прикро, бо вже зараз ми маємо 
переконливі докази ефективності роботи 
при низьких затратах.

- Які особливості просування проекту 
в Україні? В чому є складнощі, які пер-
спективи?
- Такий масштабний проект складно 
втілювати у будь-якій країні світу. І тому 
важко сказати, легше чи важче це ро-
бити в Україні. Однак, завдяки тому, що 
ВБО «Конвіктус Україна» є українською 
організацією з українським персоналом і 
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що робочі моделі, які  втілюються, були 
розроблені українськими фахівцями, нас з 
повагою сприйняли заклади позбавлення 
волі, державні установи та інші організації, 
з якими нам доводиться стикатись у ході 
втілення проекту. Це - український проект, 
хоча й фінансується шведським урядом. 
Проект містить багато нововведень (він 
же пілотний, врешті-решт). Наприклад, 
створення соціального підприємництва 
та запровадження якісної соціальної 
волонтерської підтримки маргіналізованих 
клієнтів. 

Проте не завжди легко пристосовувати 
зарубіжний досвід до українських реалій.  
Дехто підозрює, що ми хочемо якимось 
чином використати учасників проекту. І, 
звичайно, їх можна зрозуміти. Тому від са-
мого початку ми ведемо відкриту політику і 
заохочуємо усіх зацікавлених надавати нам 
свої запити аби мати змогу ознайомитися з 
документацією та результатами незалеж-
них експертів. 

В майбутньому, сподіваюсь, що всі країни 
(не лише Україна) запровадять науко-
вий та соціально обгрунтований підхід 
для покращення якості життя вразливих 
груп населення, зокрема, звільнених з 
місць позбавлення волі та наркозалеж-
них. Міжнародний досвід показує, що 
ефективна, гуманістична та індивідуальна 
підтримка в поєднанні з заходами, спрямо-
ваними на продовження освіти, проходжен-
ня кваліфікаційних тренінгів та побудову 
здорових взаємовідносин, є досить вагомим 
фактором для розвитку в людині навиків 
здорового, щасливого та законослухняного 
життя. Інвестування в такий вид глобальної 
соціальної роботи, де влада, соціальні 
служби, заклади охорони здоров`я та 
громада співпрацюють для допомоги враз-
ливим групам населення або тим, хто 
ризикує до них потрапити, вимагає на-
багато менших затрат, ніж бездіяльність 
або запровадження неефектиних моделей. 
Сподіваюсь, в майбутньому ми побачимо 
великі зміни у цій сфері завдяки спільним 
дієвим заходам. 

- Розкажи про досвід Швеції у сфері 
реінтеграції в суспільство громадян, 
звільнених з місць позбавлення  волі?

- Вважаю, що Швеція в цьому напрям-
ку пройшла півдороги. Можливо, не 
всі погодяться зі мною, але думаю, що 

в післятюремну реінтеграцію та робо-
ту з умовно засудженими громадянами  
вкладається достатня кількість коштів. 
Адже не кожна людина вмотивована на 
зміни в житті, а ті, хто їх бажають, за-
звичай отримують необхідну підтримку. 
Проте дуже мало профілактичної роботи 
ведеться в навчальних закладах з дітьми, 
схильними до деструктивної поведінки. 

Тому особливого успіху в цій сфері немає. 
Основну проблему ми не вирішуємо, хоча є 
багатий досвід допомоги дітям з груп ризи-
ку в налагодженні щасливого, здорового та 
успішного життя. Але, на жаль, важливість 
профілактичної роботи  важче довести (а 
також фінансувати), ніж мати справу з 
наслідками.

- Що б ти побажав редакції і читачам  
нового журналу?
- Слово до читача: хто ти є? Можливо, все, 
що ти читаєш, цілком зрозуміло та очевид-
но для тебе. Або, можливо, ти скептик і 
думаєш, що люди не змінюються. Можливо, 
ти думаєш, що люди, котрі перебували в 
ув`язненні та наркозалежні, мають бути 
покарані для того, щоб відчути наслідки 
своїх вчинків. Немає значення, хто ти 
є, в будь-якому випадку було б важко 
змінити твою думку, а тому – я не про-
шу тебе цього робити. Однак, я хотів би 
закінчити словами: „Знання – сила”. Якщо 
тобі не байдужі знедолені - ти можеш от-
римати знання від „Конвіктусу” та інших 
організацій. Якщо ти хочеш знати, як 
соціальна робота та підтримка можуть ре-
ально допомогти людині змінитися - просто 
запитай! Чим більше знаєш - тим більше 
зможеш бути частиною процесу змін.
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«Просто выздоравливаешь 
от прошлой жизни...»

 або що думають про 
проект його учасниці...
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Меня зовут Женя. Мне 23 года. Я из горо-
да Сумы.  Трудностей в моей жизни было 
немало. Помощи ждать было не от кого, и 
от отчаянья я совершила ошибку, которая 
мне дорогого стоила – свободы. На два 
с половиной года я оказалась в женской 
колонии города Харьков.

С приближением окончания срока я все 
чаще стала задумываться о том, что ждет 
меня впереди,  с чего начинать новую 
жизнь на свободе. Однажды в колонию 
приехали представители благотвори-
тельной организации «Конвиктус». Меня 
пригласили для общения. Я рассказала 
немного о своей жизни и о своих мечтах, а 
они рассказали о своей Программе и пред-
ложили забрать меня для участия в ней.
Прошло уже более трех месяцев. У меня 
есть крыша над головой, я сыта и оде-
та. Ежедневно социальные работники 
проводят со мной информационно-
образовательные и информационно-
профилактические занятия. Каждый день 
в Центре начинается с глубоких раз-
мышлений на определённые темы (они 
берутся из маленькой книжечки, которая 
называется «Ежедневные размышления»).  
Я занимаюсь самообразованием. Учусь, 
например, составлять резюме и бюджет. 
Планирую самостоятельно искать работу.  
Вообще, учусь жить заново или по-новому. 
Чувствую себя свободно. Могу проводить 
время, как мне хочется: ходить на речку, 
ездить к друзьям в Харьков на выходные. 
Мне доверяют. 

Незаметно для себя самой я почувствова-
ла, что на многие вещи смотрю уже иначе, 
стала спокойней, уверенней, терпеливей. У 
меня появились четкие цели, но я пони-
маю, что все происходит постепенно.
Главное – я теперь точно знаю: не сто-
ит ограничивать себя только потому, что 
в прошлом у меня был «такой» опыт. В 
жизни в любой момент можно развернуться 
и пойти другой дорогой. Девчонки, не от-
чаивайтесь! Будьте активными и не ждите, 
когда что-то начнет происходить само по 
себе. Под лежачий камень вода не течет. 
                                                                                                                                             

Е.

«Я стала трохи спокійнішою. Не так  часто 
плачу. І це мені дуже  подобається. Тому 
що я можу жити, як всі люди: спокійно, 
ні на що не звертати уваги. Це завдяки 
нашим соцпрацівникам. Це вони навчили 
мене так жити, і тепер я хочу, щоб все 
було нормально.»

     А.

«Немного адаптировалась. Учусь нахо-
дить правильній выход из некоторых неа-
декватних ситуаций. Я меньше нервничаю 
и суечусь. Проще и реальней смотрю на 
жизнь. Уверенней чувствую себя, потому 
что всегда могу получить совет и поддерж-
ку. И вообще появилось желание просто 
жить. Я верю, что все будет хорошо.»

Н.

«Я стала более терпеливой и вниматель-
ной к окружающим меня людям. Я могу 
слушать человека внимательно, не переби-
вая, когда он высказывает свои мысли  или 
свое мнение. Прислушиваюсь ко мнению 
других, взвешиваю слова, думаю прежде, 
чем что-нибудь сказать.»

Н.

„Я стала больше сдерживать свои эмоции, 
особенно негативные. Стала немного про-
ще смотреть на жизнь. Научилась искать в 
себе что-то новое, что помогает мне идти 
по этому пути, работать над собой, над 
своим состоянием. В разговоре и в объяс-
нениях применять слова и знать их смысл. 
Просто выздоравливаешь от прошлой 
жизни.

С помощью занятий по книге «День за 
днем с зависимостью» я научилась многое 
находить в себе, и как-то прорабатывать и 
прописывать то, что обговариваю. С этими 
занятиями мне стало намного легче. И я 
прихожу к первой ступени  лестницы, по 
которой должна пройти, чтобы достичь 
своей цели.”

С.

Художник: Сергій Григор'єв
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АНКЕТА
АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ РЕИНТЕГРАЦИИ

1. Ф.И.О…………………………………………………………………
2. Укажите колонию, в которой вы отбываете наказание:
Город………………………….Колония……………………………отделение……………………
3. Возраст…………………………               4. Какая судимость по счету? ……………………
5. Укажите вид преступления, за которое Вы были осуждены
……………………………………………………………………………………………........................................…………….
6. Укажите Ваш срок пребывания в заключении:   лет……………мес….............................
    Когда у Вас конец срока?  (число………………месяц……………….. год………………….) 
    Когда у Вас начинается УДО? (число………. …месяц…….…………. год…………………)
7. Есть ли у Вас родственники?   (нужное – подчеркнуть)                   □ Да                □ Нет 
Если да, укажите, кто именно…….............................……………………………………………………………….
……………………………………………………………........................................…………………………………………….
Сколько у вас детей:………………….

Пол Возраст С кем находится сейчас Примечания

Поддерживали ли Вы с ними отношения до заключения? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет
Если да, то как бы Вы охарактеризовали эти взаимоотношения? (нужное подчеркнуть)

•  очень хорошие;  •  хорошие;  •  не очень хорошие;  •  плохие

Поддерживали ли Вы с ними отношения во время заключения?
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
С кем именно? ……………………………………………………………………...………………………………………………………
Как бы Вы охарактеризовали эти отношения? (нужное подчеркнуть)

•  очень хорошие;  •  хорошие;  •  не очень хорошие;  •  плохие

8. Есть ли у Вас другие близкие люди вне колонии, с которыми Вы поддерживаете 
отношения в настоящее время? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Кто именно? ……………………………………………………………………….....…………………………………………………….
Как бы Вы охарактеризовали эти отношения?  (нужное - подчеркнуть)

•  очень хорошие;  •  хорошие;  •  не очень хорошие;  •  плохие

9. Есть ли у Вас какая-либо жилплощадь, где Вы могли бы жить после освобождения? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Какая именно? (нужное - подчеркнуть)

•  комната в общежитии;  •  квартира/комната в квартире;  •  дом/часть дома

10. Есть ли у Вас потребность в восстановлении документов? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Если да, то каких именно? ……………………………………………………………………………...
11. Есть ли у Вас какие-либо проблемы со здоровьем? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Если да, укажите, какие именно ……...............................................................................
.........................................................................………………………………………………………………….
Контактный телефон ( психолог, соцотдел, начальница отряда)

Дата……………………..                                                      Подпись…………....................……………
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ДОМАШНІЙ ТВІР

«Правильная» любовь.
(всем мамам посвящается)

…Здравствуй, мама, - плохие новости.  Герой погибнет вначале повести. И мне 
останутся его сомнения. Я напишу о нём стихотворение.…Здравствуй, мама, – 

опять не очень. Так сложно быть хорошей дочерью…
(Земфира)

Спасибо тебе, моя мама, что ты «не 
убила» меня своей любовью! Спаси-
бо, моя родная, что ты нашла в себе 
силы пройти этот страшный отрезок 
пути моей жизни рядом, а не вместо 
меня.… Только теперь я могу осознать, 
что могло бы быть, если бы ты под-
давалась на все мои манипуляции, по-
зволила моему измененному сознанию 
«захватить тебя в плен».  

…Палец давит на кнопку звонка. 
Безумная, голодная и замёрзшая я 
продолжаю звонить. Тихий, но чёткий 

отказ мамы впустить меня в дом. Я не по-
нимаю, почему меня не впускают. Я хочу 
есть и спать, и поэтому продолжаю настой-
чиво звонить. Отказываюсь принимать тот 
факт, что моя мама тоже хочет есть, спать 
и вообще Жить, но важнее всего для неё 
сейчас - выстоять в ещё одной смертель-
ной схватке. С одной стороны двери – моя 
наркомания, а с другой стороны двери 
- мамина «правильная» любовь. С одной 
стороны – я, жалкая и запутавшаяся, а с 
другой – маленькая сильная мама, сражаю-
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щаяся за мою душу, мой дух и моё сердце… 

Мамы!!! Не давайте нам повод думать, 
что мы можем употреблять наркотики, и 
при этом нам будут жарить котлетки, сти-
рать одежду и стелить чистую постель. Не 
давайте нам денег на наркотики, когда 
мы находимся в активном употреблении. 
Поверьте мне, что, поступая так, Вы, фак-
тически, берёте лопату и собственноручно 
копаете нам могилу. Не верьте нам, когда 
мы говорим, что умрём без дозы. Не дове-
ряйте мольбам, слезам и заверениям, что 
нам нужно на самый последний разочек. 
Если нас задерживает милиция за хране-
ние или распространение наркотиков – не 
выкупайте нас! Не забирайте из сырых и 
вонючих камер. Поверьте, там очень хо-
лодно, твёрдо и тоскливо, и именно поэто-
му не надо бежать и выручать нас. Дайте 
прочувствовать, как сильно нам не нравят-
ся последствия нашего образа жизни. 

Когда мы горько плачем, что нам плохо и 
мы прямо сейчас вскроемся, повесимся или 
бросимся из балкона, если Вы не дадите на 
дозу, – возьмите нас за шкирку и вышвыр-
ните вон! Наркомания – коварная, хрони-
ческая и смертельно опасная болезнь! Не 
помогайте ей своей любовью убивать нас!!!  

Самая действенная помощь – это позво-
лить нам нести ответственность за наши 
поступки, за наш выбор, за нашу жизнь.   
Мы остро нуждаемся в дозе, когда у нас 
ломка, но! – это не повод облегчать нам 
дорогу к смерти. Оказывается, если мы не 
найдём возможность употребить в тече-
нии дня - мы не умираем к вечеру и даже 
доживаем до утра. И вот, промучившись 
всю ночь, мы начинаем понимать и даже 
чувствовать всем своїм нутром, что нар-
котики… наркотики – это не только «при-
ход» и «кайф», а ещё и «ломка», страх и 
бесконечность ночи. Спасибо, моя мама, 
что ты не отказывала мне в тарелке супа, 
но никогда не носила мне куры и колбасы 
в наркологический диспансер. Вряд ли, я 
тогда поняла бы, что это - тюрьма третьей 
категории, а не санаторий. Вряд ли бы, я 
вообще что-то поняла, если бы не ты. Или 
поняла, но слишком поздно…

…Тогда меня мама так и не впустила. У 
неё хватило духу не поддаться моим лжи-
вым обещаниям, и только сейчас я пони-
маю, что именно такие ситуации помогли 
мне выжить и изменить свою жизнь. 

Анна

«Тухли»

А я всё веду незримый бой с собственны-
ми туфлями. Вернее будет сказать, что 
вполне даже зримый. Особенно, когда я 
в конце дня достаю на свет Божий свои 
принявшие форму туфлей ступни. Вот уже 
который день мы проверяем друг друга на 
стойкость. Кто кого, так сказать. Странно, 
но почему-то пока счет 5:0 в пользу дья-
вольских штеблетов. О чем сигнализируют 
каждый раз мои распухшие пальчики и 
разодранные пятки. Но нет! Я свято верю, 
что туфли призваны в этот мир, чтобы 
служить нам верой и правдой, принимая со 
временем форму ступни своего хозяина, а 
не наоборот, как в моём случае. Но видать 
мне попался совершенно отпетый вари-
ант! Измученная в доску выходками этой 
парочки, каждый вечер я себе обещаю 
забросить их куда подальше. Но уже утром 
эта модная парочка, стоя в самом конце 
туннеля прихожей,  снова манит и манит 
меня …. Как тот красавчик, который был, 
наверняка, у каждой называющей себя 
опытной женщины, что вечером нажирал-
ся, вел себя отвратно, флиртуя с первой 
встречной у тебя на глазах, а уже утром, 
виновато улыбаясь и нежно прикасаясь гу-
бами к твоей шее, твердил: ”Зая, прости!”.  
Вот так и эти «испанские сапоги» любезно 
предоставленные святой инквизицией, 
родом где-то из-под Броваров, виновато 
улыбались и манили обещанием, что в них 
я буду неотразима и не важно, что уже 
вечером подниматься оплеванной лестни-
цей родного подъезда я буду босиком. «Я 
вам последний раз говорю» - вычитываю 
нерадивую пару прямо на глазах у строй-
ного ряда их сородичей разного цвета, 
фасона и фактуры, что с укором выпятили 
свои носы в стороны провинившихся. «Или 
Вы прекращаете выё….ся, или будем что-то 
решать!» А в конце ещё достаточно ясно 
намекнула, что вдруг чего, мне с радостью 
распахнут свои объятья жгуче красные ша-
тены с более мягким и податливым нравом, 
приглядевшиеся мне на минувшей неделе 
в одном обувном магазине. И ничего, что 
стоят они как 5 пар этих придурошных 
«бунтарей» с 8 сантиметрами обувного до-
стоинства. Но туфли-то об этом не знали! 
А пока отправлю-ка я их в ссылку в бли-
жайший ремонт обуви: пора бы набойки 
перебить, да и, за одно, будет время не-
путевым туфлям обо всём подумать. 

Алина Поликовская
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Ваші перса -  
 ваша гордість

Скільки разів, дивлячись у дзеркало, ви 
ловили себе на думці «Тут прибрати, тут 
додати, а тут ...». Одна з найпоширеніших 
жіночих „заморочок” - незадоволення 
розміром свого бюсту. Дуже часто дівчата 
з нульовим, першим або другим розміром 
грудей мріють про те, щоб його збільшити. 
А чи варто?

Для початку, давайте подумаємо, чи 
так добре мати груди п'ятого розміру? 
Приміром, власниці такого щастя дове-
деться не один тиждень бігати магазина-
ми у пошуках відповідного одягу. Адже 
знайти гарну кофточку, яка не тільки 
змогла б налізти на вашу гордість, а й 
вдало підкреслити її красу, буде досить 
непросто. Уявіть ситуацію: ви йдете повз 
вітрини модного магазину, а там - остан-
ня колекція від Андре Тана. Ви забігаєте, 

починаєте шукати омріяну річ і буквально 
вириваєте її з-під носа ще однієї модниці. 
Біжите до примірювальної кімнати, і там 
з’ясовується, що модель - стандартного 
розміру, а ваші принади - на жаль, ні! 

Вам все ще  хочеться мати більший 
бюст?! Що ж робити, не вдаючись до по-
слуг пластичної хірургії? 

По-перше, позбудьтеся психологічного 
комплексу меншовартості. Просто скажіть 
собі: «Так, я така!» Дуже важливо, як ви 
самі себе сприймаєте! Налаштуйте себе 
тільки на позитивні емоції, на любов до 
себе і навколишнього світу! Повторюйте 
ці слова вголос щоранку, дивлячись на 
себе в дзеркало: «Я люблю і поважаю свої 
очі, свої груди, свою талію, стегна, свої 
гарні, стрункі ноги, чудове волосся, руки. 
Я красива. Я вірю і довіряю собі. У мене 
вийде добитися в житті того, чого я хочу, а 
саме - ... « Адже якщо ви самі не почнете 
себе поважати і любити, то ніхто в цьому 
світі не дізнається, яка ви прекрасна. Про-
сто спробуйте показати оточуючим любов 
до себе - і станеться диво: ваша внутрішня 
самоповага відчує взаємність. 

По-друге, не соромтеся зоро-
во збільшувати груди за допомогою 
перевірених роками способів. Насамперед, 
за допомогою спеціального ліфчика пуш-
ап, який навіть невеликий бюст піднімає 
на таку висоту, що у чоловіків відразу ж 
виникають бурхливі еротичні фантазії. 

Існують ліфчики з кісточками, без 
кісточок, зі спеціальними гелевими або 
тканинними прокладками, підклавши які, 

жіночі
хитрощі
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під шиєю, хитромудрі шарфики, великі 
декоративні квіти ... Варіантів - безліч. 
Головне - не зловживати нагрудними при-
красами, щоб не стати смішною в очах 
оточуючих. 

Останнє, але не за значенням: пишайте-
ся своїм тілом в будь-якій ситуації, адже 
таких, як ви, більше немає. Ви - єдина і 
неповторна. Найголовніше - це не ваші 
груди, їх форма, розмір, а ваша душа. 
Якщо ви чуйна, відкрита, весела людина, 
то ви обов'язково знайдете собі тих, хто 
оцінить і вас, і ваше тіло адекватно, гідно. 
А ті, хто вас не цінують, вам не потрібні, 
чи не так? 

І пам'ятайте Руссо: 
«Єдине мистецтво бути щас-

ливим - усвідомлювати, що твоє 
щастя в твоїх руках».

Анна Бойко
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навіть під нульовий розмір, можна домог-
тися приголомшливого ефекту. 

Бюстгальтери в дорогих магазинах 
далеко не завжди виправдовують свою 
ціну і аж ніяк не завжди балують своєю 
функціональністю. Тому спробуйте 
звернутися до невеликих магазинчиків 
нижньої жіночої білизни на ринку - там і 
ціни нижчі, і вибір зазвичай куди більший, 
ніж в дорогих бутіках. 

Загалом, виберіть собі торговельну точку, 
яка б відповідала вашим фінансовим 
можливостям, і зверніться до продавця з 
проханням підібрати що-небудь саме для 
ваших параметрів. Але щоб зверху ви-
глядало побільше й пишніше. Нехай вам 
запропонують декілька варіантів різних 
кольорів і текстур пуш-апа, ліфчиків з 
підкладками і без, з кісточками і без них. 

Не полінуйтеся всі  переміряти. Ті, які 
найбільше підходять, відкладайте вбік - 
потім ви з них виберете найбільш вдалі 
варіанти. Ті, які не підходять, 
відразу повертайте продавцю. І 
не соромтеся задавати питання, 
просити, щоб вона дала приміряти 
інші моделі, які вам подобають-
ся. Пам'ятайте, що нормально 
підібраний пуш-ап здатен навіть 
з нульовки зробити привабливу 
цукерочку. 

Інша справа - як ви свої прина-
ди далі понесете: якщо ви будете 
ходити зі згорбленою спиною на 
напівзігнутих колінах, то ніякий 
диво-бюстгалтер вам не допоможе. 
Тримайте голову прямо або трохи 
догори  - будьте леді, а не вдавайте 
з себе бомжа у пошуках чогось 
корисного під ногами. 

Ще одна проста порада - раз при-
рода відміряла вам мало вгорі, тре-
ба самій, своїми ручками заповнити 
цей недолік.  Модельєри радять 
дівчатам з маленьким розміром 
грудей вибирати, купувати, шити 
і надягати на себе моделі одягу з 
пишним верхом. Використовува-
ти різноманітні жабо в помірній 
кількості, буси, горизонтальні 
цікаві вирізи прямо на грудях, 
коротенькі жакетики з коротень-
кими рукавами, які виконують ви-
ключно декоративні функції, банти 

вибираємо 
д езодорант
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Сьогодні на полицях магазинів можна по-
бачити широкий вибір найрізноманітніших 
дезодорантів: спреї, парфумовані, део- , 
антиперспіранти, гелеві, кремові... 
Численні косметичні фірми обіцяють 
чудодію  протягом 24 годин! Та чи дійсно 
це так? Давайте спробуємо розібратися.

 
Део - креми та гелі

Такі дезодоранти чудово пом'якшують 
шкіру. Дія достатньо тривала. Не залиша-
ють білих слідів на речах. Део-креми та 
гелі бувають парфумовані та без запаху. 
Коштують досить дорого.

Антиперспіранти
Містять в своєму складі солі алюмінію та 

цинку, використання яких призводить до 
потовщення епідермісу. Такі дезодоранти 
закупорюють пори,  блокуючи діяльність 
пітних залоз. Але це не означає, що вони 
дієві на 100% !  Антиперспіранти скорочу-
ють виділення поту всього на 40%. Кори-
стуватися такими дезодорантами щодня не 
можна. На ніч обов'язково змивати.

Спреї
Дарують приємне відчуття свіжості і 

сухості. Спреями рекомендовано кори-
стуватися при підвищеній пітливості, бо 
вони можуть пересушити ніжну та чутливу 
шкіру і викликати алергічну реакцію. Для 
тих, у кого тип шкіри дозволяє використо-
вувати такі дезодоранти, є приємний бонус 
– тривале відчуття прохолоди та досить 
тривала дія.

Стіки
Або так звані тверді дезодоранти у формі 

олівця, які дуже зручні під час подоро-
жей. Досить дієві, але можуть викликати 
сухість при надмірному використанні. Та й  
залишають білі сліди на одязіі.

Кулькові
Рідко викликають подразнення, але не 

дуже надійні. Частіш за все ароматизовані, 
тому повинні бути однієї серії з парфума-
ми. Поєднання різних запахів не тільки 
може зіпсувати аромат, а й спровокувати 
розмноження бактерій.

Парфумовані
Дарують розкішні фруктові та квіткові 

аромати, адже містять у собі  такі ж 
домішки, як і парфуми. Але не захищають 
від виділення поту надовго. Не залишають 
білих слідів на одязі.

Універсального дезодоранта для всіх 
не існує, тому обирати засіб потрібно 
індивідуально з огляду на особливості 
власного тіла. Проте слід пам'ятати, що 
сам по собі піт абсолютно безпечний і не 
має запаху. Але під пахвами оселяється 
багато мікробів і бактерій, які можуть ви-
кликати неприємний запах. Тому потрібно, 
щоб шкіра завжди була сухою та чистою. 
Обов'язково потрібно видаляти волосся 
з-під пахв. Якщо шкіра дуже чутлива - кра-
ще використовувати звичайний дитячий 
тальк. Якщо пітливість посилена - обме-
жуйте вживання гострої їжі, міцної кави 
та дуже гарячого чаю. Якщо нічого не 
допомагає, радимо звернутися до лікаря. 
Надмірне потовиділення (гіпергідроз) 
може бути ознакою порушення обміну ре-
човин.

Вікторія Тереня                                                                                                                                           
          

За матеріалами www.spojivach.info                                                            
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домашній лікар
Як перемогти 

авітаміноз?

З яким нетерпінням і надією ми чекаємо 
весни! Адже в цю пору сонечко світить 
яскравіше і тепліше, розпускаються квіти, 
повітря наповнюється незабутніми пахо-
щами щастя і любові, серце жадає нових 
почуттів, краси... Але, на жаль, з початком 
відлиги майже кожен з нас відчуває зане-
пад сил, швидку стомлюваність, нездужан-
ня. Який контраст між природою і станом 
нашого організму. Чому так відбувається? 
Звичайне пояснення - весняна нестача 
вітамінів або авітаміноз. 

На початку весни у складі нашого 
раціону зменшується кількість фруктів і 
овочів, а значить, і вітамінів. Крім цього, 
від зимових холодів ми гріємося в бу-
динку, біля телевізора, замість того, щоб 
прогулятися, вдихнути свіже повітря. 
Сам перехід до теплої пори року часто 
супроводжується магнітними бурями, 
сильним вітром, перепадом атмосферного 
тиску, раптовими відлигою та замороз-
ками. І все це негативно впливає на наш 
організм. 

Як же зменшити цей негативний вплив 
ранньої весни? 

Подумай, перед тим як їсти!
Потрібно вживати більше знежирених 

продуктів. Тільки так вдасться уник-
нути зовнішніх ознак авітамінозу. Не 
відмовляйте собі в здоровій їжі. Їжте 
більше фруктів, млинців зі сметаною, сиру 
і горіхів. 

На зарядку по порядку шикуйсь! 
Ранкова зарядка або піші вечірні 

прогулянки значно підвищать вашу  
працездатність. Контрастний душ вранці, 
вмивання прохолодною водою і вико-
ристання масажних килимків нададуть 
тонізуючої дії всьому організму протягом 
цілого дня. 

Організм ослаблений проявами 
авітамінозу, а без кисню йому не впо-
ратися зі своїми основними функціями! 
Тому дуже важливим є провітрювання 
приміщення, як на роботі, так і вдома. 

Більше світла!
Від нестачі світла страждає зір, втрачає 

свою пружність шкіра, «гальмується” цен-
тральна нервова система. Уникайте темних 
приміщень, не зашторюйте вікна. Знову ж 
таки – більше  бувайте на свіжому повітрі.

Якщо людина щаслива, то і 
спить міцно.  

Під час сну організм відпочиває, 
набирається сил. Якщо ж ми не 
висипаємося довгий час, то незаба-
ром можна спостерігати безпричинну 
дратівливість, плаксивість, швидку 
стомлюваність.

Треба спати не менше 8-9 годин, але й не 
більше. Надлишок сну здатний посилити 
апатію і млявість. Є і надійний народний 

Не відмовляйте 
собі в здоровій їжі.
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рецепт від безсоння: за 30 хвилин до сну 
повільними ковтками випивайте склянку 
теплого молока і десертну ложку меду. 

Бажаємо Вам міцного 
здоров'я. Будьте 

щасливими!!!

Если человек счастлив, 
то и спит крепко. 

Смачного
«Спокуса Янсона” від

 Еспера Гантеліуса
Пропонуємо рецепт відомої шведської 

страви на 4 порції.
Треба взяти:
6 великих картоплин, 2 цибулини, 15 

шт. анчоусів (хамса) разом з олією, в якій 
вони продаються, 30 гр. вершків, 4 столові 
ложки паніровочних сухарів. 

Процес приготування: 
1.  Нагріти духовку до 200 грудусів С.
2.  Почистити картоплю та порізати кру-

жальцями.
3.  Почистити цибулю та порізати кру-
жальцями.
4.  Налити трохи олії на жарівню та викла-
сти пошарово: картоплю, цибулю та анчоу-
си. На закінчення - полити все вершками 
та олією з-під анчоусів.
5.  Присипати паніровочними сухарями та 
запікати в духовці приблизно 45 хв.
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При правильному догляді багато рослин 
можуть жити у нас досить довго. Щоб 
це стало можливим, через певні проміжки 
часу їх необхідно пересаджувати в 
більший за розміром горщик зі свіжою 
землею.

Як правильно пересадити рослину? 

Як правильно пересадити рослину?
Більшість багаторічних рослин потребує 

пересадки раз на рік або раз на два роки; 
деякі повільно зростаючі рослини досить 
пересаджувати раз на три роки. 

Кращий час для пересадки - весна, тоді 
пересаджена рослина отримає достатньо 
тепла і світла. З цього правила слід зроби-
ти виняток для рослин, що цвітуть навесні, 
як, наприклад, азалії та камелії. Інакше 
бутони і квіти можуть впасти.

Як же дізнатися, чи потребує росли-
на пересадки? 

Перш за все, подивіться, чи вистачає їй 
землі. Якщо, вийнявши рослину з гор-
щика, ви побачите, що земляній грудці 
тісно, вона вся переплетена корінням, а 
землі майже не видно, значить, пересадка 
необхідна. Рослини з міцним м'ясистим 
корінням можуть навіть самі злегка 
піднятися над занадто тісним горщиком. 
У цьому випадку, доглядаючи  рослину, 
навряд чи можна обмежитися поливом і 
підживленням. Якщо її не пересадити в 
більший горщик зі свіжою землею, рано чи 
пізно рослина перестане рости. 

Пересадка буває необхідна і тому, 
що з часом склад і структура грунту 
погіршуються: руйнуються капіляри, які 
проводять повітря, накопичується над-
лишок мінеральних речовин, шкідливих 
для рослини. На це вказує білий наліт на 
поверхні грунту. 

Перед пересадкою як слід полийте 
рослину. Краще всього - за день до цього 
занурте горщик у відро з водою. Діставши 
рослину з горщика, обтрусіть непотрібну 
землю і по можливості видаліть відмерле 
або гниле коріння. Діаметр нового гор-
щика повинен бути на 2-3 см більшим за 
попередній. 

Покладіть на дно кілька глиняних 
черепків або дрібних камінчиків, щоб 
дренажні отвори не забивалися землею, 
насипте трохи землі і  опустіть рослину в 
новий горщик так, щоб вона знаходилася 
приблизно на такій же глибині, як і раніше. 
Наповніть горщик свіжою землею, злегка 

Весна: час 
пересаджувати 
квіти
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ущільнюючи її, приблизно на 1 см не до-
ходячи до краю горщика. Наостанок рясно 
полийте землю, щоб вона трохи осіла. 
У наступні три-чотири тижні поливайте 
рослину не дуже сильно і не підживлюйте. 
Більшість рослин у цей період майже не 
утворюють нового листя. Після появи мо-
лодих пагонів можна відновити регулярне 
підживлення рослини. 

Вибір горщика: пластик або 
кераміка? 

Горщики в основному виготовляють 
з глини або пластику. У кожного з цих 
матеріалів є свої переваги і недоліки. Так 
що вибір горщика залежить від кожного 
конкретного випадку. Багато хто віддає 
перевагу пластиковим, тому що вони 
не б'ються і легкі. Дуже зручно викори-
стовувати їх для рослин, підвішених у 
квітковому вікні. На противагу їм, глиняні 
горщики важчі, стійкіші, і великі рослини 
краще висаджувати саме в них. Рослини 
в глиняних горщиках поливають рясніше, 
бо пориста глина дозволяє випаровуватися 
зайвій волозі. У пластикових горщиках во-
лога зберігається значно довше, однак при 
цьому виникає небезпека перезволоження 
грунту. 

Вибір землі

Вже кілька десятиліть для вирощування 
декоративних рослин використовують 
суміші на основі торфу. Їх властивості 
майже не змінюються, вони пухкі і містять 
достатньо поживних речовин, необхідних 
рослинам. 

У квіткових магазинах продаються 
суміші на основі торфу з додаванням 
вапна. До їх складу можуть входити 
також бавовняномінеральна вата або 
полістиролова крихта, завдяки яким 
підвищується здатність грунту утримува-
ти вологу і пропускати повітря. Оскільки 
в домашніх умовах зазвичай потрібна 
не дуже велика кількість грунту, навряд 
чи має сенс готувати його самостійно. 
Набагато простіше придбати упаковку з 
готовою сумішшю, яку можна знайти в 
будь-якому спеціалізованому магазині. Ви 
можете також зробити вибір між грунтом, 
що містить дернову землю, і сумішами 

на основі торфу. Залежно від кількості 
мінеральних речовин у грунті, його ви-
користовують або  для висівання, або для 
молодих чи дорослих рослин. 

Існують також спеціальні суміші, 
призначені для рослин, які вимагають 
певного складу грунту. Так, суміш для 
кактусів містить більше піску, грунт для 
орхідей - легший і пухкіший, азаліям 
потрібні суміші з підвищеним рівнем 
кислотності. Через те, що запаси торфу в 
природі обмежені,  вже давно йдуть по-
шуки субстрату, здатного його замінити. 
У якості такого успішно виступає, напри-
клад, субстрат з подрібненої кори дерев. 
Останнім часом у продажу з'явилися також 
компостні суміші.

Наша порада: Якщо ви не 
хочете  пересаджувати яку-

небудь велику рослину, можна 
забезпечити її свіжою землею, 
просто видаливши верхній шар 
грунту. Однак робити це треба 
якомога акуратніше, щоб не 

пошкодити коріння.

www.flowersweb.info
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Для кого-то земля - а для неё роди-
тельница.

Для кого-то дети, а для неё - Паша, 
не перекладывай ответственность.
Для кого-то Ошо – взрыв мозгов, а 

она с увлечением.
Для кого-то специальность - а для 

неё призвание…

Это чуть-чуть о Полинке, которая должна 
быть в пятницу.

А сегодня понедельник. И только что 
уехала Алла – наш психолог. Она умеет 
контактировать на уровне чувств. Да, да! 
Вообще-то она  «молодая бабушка» двоих 
внуков - и это обстоятельство её только 
украшает. Ещё она журналист, дипломиро-
ванный профессионал – второе высшее об-
разование. Но вот призвание! Можно тоже 
в стихах, и даже рифмованных, но я лучше 
одной строчкой, в которой Алла должна 
быть и есть:

Я счастлива вернуться в профессию – 
профессию психолога!

Это наша Алла. 
А теперь обо мне. Я тоже социальный 

работник. Второй. Не в смысле второй, а 
в смысле - нас двое с Полиной. О себе ко-
ротко - белыми: 

Пока не мать… 
И к Ошо с уважением.  

Землю люблю, правда, больше смо-
треть. 

Особенно, когда она ухожена 
такими руками, как у Полины. 

Насчёт профессионализма - ответственно 
отношусь и учусь... 

В своём призвании хочу быть - пусть и 
без диплома!

4. Від м'яти волосся росте. 
Замість ополіскувача для волосся можна 
використовувати різні екстракти і настої 
рослин. Екстракти кропиви, м'яти, бере-
зовий сік не тільки пом'якшують волосся, 
але й стимулюють його ріст, запобігають 
появі лупи. 

Швидкий макіяж
Пудра - якщо у вас чиста, красива шкіра, 
ви можете обійтися без тональної основи 
і нанести компактну пудру  безпосередньо 
на шкіру обличчя, попередньо змастивши 
її зволожуючим кремом. Можна викори-
стовувати крем - пудру. 
Рум'яна - невелика кількість рум'ян на 
верхній частині скул, повіках і підборідді 
підкреслить контури обличчя, додасть 
йому свіжий вигляд. Для того, щоб рум'яна 
лягли на шкіру рівномірно, потрібно перед 
нанесенням їх на обличчя злегка подути на 
пензлик.
Тіні - більш темний тон накладається 
на повіку до складки, більш світлий - на 
ділянку - під бровою. Перед тим, як нане-
сти тіні, злегка припудріть повіки. 
Помада -  буде краще триматися, якщо 
губи спочатку припудрити, потім обве-
сти олівцем і  вже після цього покрити 
помадою. Олівець і помада повинні 
поєднуватися за кольором. На 
середину нижньої губи, 
нанесіть краплю 
блиску.

За матеріалами
www.podrujka.com
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Косметика 
             своїми 

руками
Безумовно у вас є під рукою і крем, і 

шампунь, і інші сучасні засоби догляду за 
собою. Але при цьому треба враховувати, 
що: 
- вони часто більше шкодять, ніж до-
помагають, тому що напхані хімією і 
розраховані на швидкий ефект, а потім хай 
буде, що буде; 
- до того ж дорогі. 
А чи не простіше спробувати зробити 
домашню косметику самому? Давайте 
спробуємо.

1. Крем від зморшок.
Змішайте 100 мл вершків, сирий жовток, 
1 столову ложку меду, додайте 1 чайну 
ложку лимонного соку. Ватним тампоном 
нанесіть на обличчя. За годину змийте 
теплою водою. Через 1 - 2 таких процедур, 
шкіра стане м'якою і оксамитовою, розгла-
дяться зморшки.

2. Жовток замість шампуню.
Чим помити волосся, якщо вдома немає 
шампуню? Його можна помити яєчним 
жовтком. Жовток втирайте в злегка вологе 
волосся, через 3 - 5 хвилин голову промий-
те теплою водою. 

3. Турбота про шкіру в холодну по-
году. 
У холодну пору року шкіра стає сухою і 
втрачає здоровий колір. Пропонуємо такий 
крем: 1 столову ложку морквяного соку, 
сирий яєчний жовток і 2 столові ложки 
сметани. Все змішати. Нанесіть крем на 
обличчя, шию, а через 20 хвилин витріть 
його залишки серветкою. Якщо крем зали-
шився, його можна поставити в холодиль-
ник до наступного використання. 
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Я сижу на кухне за ноутбуком, на Строи-
телей, 25 – готовлю информационное за-
нятие. Не в Москве, не в Ленинграде, а в 
Краснопавловке…

Как там - «все профессии важны, все 
профессии нужны». А наша просто долж-
на быть! Просто, когда важность того, что 
делаешь - внутри тебя, о своей профессии 
можешь говорить не иначе как – она долж-
на быть! Так вот, я вам хочу рассказать о 
нашей профессии. Точнее о нашей профес-
сиональной деятельности здесь, в Харьков-
ской области, Лозовском районе, посёлке 
городского типа Краснопавловке. Мы все 
попали сюда не по иронии. Судьба! А если 
и не судьба, то точно - не после бани. 

Так вот, начну с Полины. Для кого-то 
специальность, а для неё призвание. По-
линка скоро приедет на смену. Она должна 
быть здесь, в Краснопавловке, на Строи-
телей, 25. Да, она - социальный работник 
с функционалом чётко утверждённым, но 
это не вопрос должностных обязанностей. 
Человек, чьё призвание – быть, чтобы по-
могать. Не дипломированный специалист, 
но профессионал по призванию. Лично я 
не против дипломированных специалистов. 
Я за профессиональных дипломированных 
специалистов, которые при этом ещё и на-
ходятся в том, в чём они призваны. Да ещё 
когда об их личных качествах хочется сти-
хами, хоть бы и белыми, не без юмора:

ПОГЛЯД ЗСЕРЕДИНИ

Улица Строителей,25
«Ирония судьбы... 

или «Дом на полпути»»
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Теперь - Танечка…. 
Татьяна Викторов-
на Савченко –  наш 
директор. Человек, 
который абсолютно! 
находится на своём 
месте. Что больше-
го сказать, когда в 
одном предложении 
всё моё уважение к 
ней. Не просто ди-
ректор, а старший 
друг и товарищ. Тоже, 
кстати, бабушка, тоже 
молодая - и ей тоже 
очень идёт. 

Мамочки, вы ж не в 
курсе! Директор чего? 
Я пою дифирамбы ко-
манде - поверьте за-
служенные - а о том, 
в чём же нас свела 
судьба, ни полслова. Реабилитируюсь 
сейчас по полной! Хотя, учитывая 
нашу деятельность, уместней было бы 
реинтегрироваться!

Мы работаем в центре реинтеграции 
«Дом на полпути» для женщин, на-
ходящихся на исправительном сроке 
или освободившихся из мест лишения 
свободы. Наш центр создан как фили-
ал Всеукраинской благотворительной 
организации «Конвиктус Украина»,  
директором которой - и нашим вто-
рым директором - является Дмитрий 
Михайленко. Не в смысле вторым - а 
в смысле их у нас два! Появились мы 

на свет с помощью средств Шведского 
Международного Агенства Развития и 
Сотрудничества (SIDA). Со шведской 
стороны менеджером проекта являет-
ся представитель «Конвиктус Швеция» 
Еспер Гантелиус. И он, в опредёлён-
ном смысле, наш третий директор. 

Ещё есть Галюся. Я так её называю 
из большой симпатии. Мега-человек 
- и по совместительству офис менед-
жер, сфера деятельности которого 
далеко за пределами офиса. 

Итак, я сижу на кухне за ноутбуком…
Соня поёт караоке в комнате для за-

нятий, а я готовлю для неё одну из 
тем о репродуктивном 
здоровье: строение и 
функции женской поло-
вой системы…. 

Так к чему я всё это? 
Нашему центру сегодня 
ровно полтора месяца! 
Возможно, большой даты 
в этих «полтора» не раз-
глядеть. Но давайте я 
сейчас спрошу у Сони: 

- Соня! Что для тебя эти 
полтора месяца жизни в 
центре?

- Мне Полина рисовала 
пирамиду потребностей! 
Так вот - у меня есть 
крыша над головой и всё 
самое главное сейчас. Я 
узнаю много такого, что 
мне будет нужно потом. 
Если бы я не попала в 
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центр, то мои взгляды на жизнь не начали 
бы меняться. Хоть мне и не с чем сравнить: 
другого опыта выхода на свободу у меня 
нет – я не жалею о том, что начала с цен-
тра. Мне бы очень хотелось, чтоб скорее 
приехали другие девочки…

Если даже я расскажу обо всех информа-
ционных занятиях, которые уже проведе-
ны, и о тех, что запланированы, и попрошу 
Аллу рассказать о её уже проведённой 
работе по психодиагностике и психокор-
рекции, и дождусь пятницы - не получится 
более ценного и заслуживающего внима-
ния рассказа о нашей деятельности, чем 
тот абзац, который в этой статье написан 
мной со слов Сони, вами прочитан, но ни-
кем не подписан. 

Соня свободна! А мы здесь, чтобы быть 
и помогать ей и другим женщинам макси-
мально эффективно воспользоваться этой 
свободой!

Строителей, 25 – это временное местожи-
тельство нашего центра. Сельский голова 
Краснопавловки любезно предоставил нам 
двухэтажный коттедж, пока в здании  на-
шего центра идёт реконструкция. Но, не-
смотря на то, что официального открытия 
ещё не было - мы взяли Соню в центр! Ре-
интеграция начинается там – где начинает 
работать программа адаптации. 

И, возможно, Строителей, 25 - это иро-
ния. А вот наша деятельность - очередной 
поворот судьбы в жизни Сони. Пока - толь-
ко Сони. 

Но мы с нетерпением ждём новых участ-
ниц проекта!

Сорри, закрываю ноутбук… через не-
сколько минут - занятие… 

                    Анна Климова,                    
пгт. Краснопавлоака,

сентябрь, 2010
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Час думати

про безпеку...

Фінансово-економічна криза 
істотно збільшила кількість 
жінок комерційного сексу. За 
різними оцінками експертів, 
в Україні  проституцією 
займається близько чверті 
мільйона жінок. Небезпека 
професії останнім часом знач-
но зросла. І пов'язано це не 
лише з насильством.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІД та іншим соціально небез-
печним хворобам Міністерства охорони 
здоров'я України Світлана Черенько 
заявила, що в Україні щодня реєструється 
48 випадків інфікування ВІЛ. Крім 
того, дані епідеміологічних досліджень 
підтверджують, що в нашій країні роз-
повсюдження цієї інфекції зростає за ра-
хунок статевого шляху передачі, і  тому 
комерційний секс стає все більш вагомим 
чинником на шляху подолання епідемії. 

Важливу роль у протидії ВІЛ/СНІДу 
відіграють неурядові організації. За резуль-
татами соціологічного дослідження, прове-
деного Київським міжнародним інститутом 
соціології на замовлення Міжнародного 
Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні, з 1619 жінок, 
які надавали сексуальні послуги за гроші в 
16 містах України, 61% зверталися за до-
помогою до громадських організацій, які 
працюють з жінками комерційного сексу. 

Одна з таких організацій - Всеукраїнська 
благодійна організація «Конвіктус 
Україна», яка створила у Києві Соціальне 
бюро «PINK» - спеціальну службу 
соціального супроводу для жінок секс-
бізнесу за підтримки Міжнародного 
благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-
Захід». 

Лише за один рік роботи в Києві 
«Конвіктус» охопив соціальним супрово-
дом понад 280 жінок, більше 250 осіб ре-
гулярно отримують послуги в Сервісному 

Центрі цієї організації, розташованому на 
Троєщині. Більше 300 жінок отримують по-
слуги на вуличних маршрутах. 

В Центрі можна отримати профілактичну 
літературу, взяти участь у заняттях, спря-
мованих на інформування жінок про без-
печну сексуальну поведінку, отримати 
презервативи, засоби особистої гігієни та 
дезінфекції, пройти безкоштовне тестуван-
ня на ВІЛ, сифіліс, гепатит та інші інфекції, 
що передаються статевим шляхом. Адже 
головними профілактичними заходами 
для припинення поширення ВІЛ/СНІДу, 
за даними координатора системи ООН, 
постійного представника ПРООН в Україні 
Олів'є Адама, мають стати регулярне те-
стування на ВІЛ-інфекцію та використання 
презервативів при будь-яких статевих кон-
тактах. 

Для багатьох жінок Центр став надійним 
прихистком. Тут можна вирішити 
повсякденні побутові проблеми - попрати, 
попрасувати, поїсти. Є можливість про-
консультуватися з юристом, психологом, 
лікарем, взяти участь у групах самодопо-
моги та арт-терапії. За необхідності - от-
римати допомогу у працевлаштуванні.  
Але найголовніше - тут можна просто по-
людськи поговорити: без засуджень і мора-
лей. Тут допомагають розібратися в собі і 
вчать безпечній сексуальній поведінці. 

В рамках Соціального бюро «PINK» була 
створена партнерська мережа з більш 
ніж 20 організацій, що надають допомо-
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центрів, що надають подібні послуги. 
Життя варте того, щоб зупинитися і за-

думатися про важливість відповідального 
ставлення до себе і свого здоров'я. Задума-
тися і зробити свій вибір: безпечно жити, 
працювати, кохати.

                                                                                                                                
Людмила Лозова 

гу з різних питань жінкам, залученим до 
комерційного сексу. 

А нещодавно в Громадському центрі 
«Конвіктус» відкрилася творча майстерня - 
місце, де можна заспокоїти душу і показати 
світові свій талант. Щосереди в майстерні 
народжуються малюнки, штучні квіти, ма-
ски, капелюшки, вази, інші різноманітні 
поробки. Поки вони скромно радують око 
відвідувачів центру, але вже в перспективі 
ініціатори майстерні - співробітники 
ВБО «Конвіктус України» - планують 
організувати благодійну виставку створе-
них клієнтами робіт і залучати до творчості 
не лише жінок комерційного сексу, а й 
їхніх дітей. 

Як свідчить статистика, послугами не-
урядових організацій в Україні охоплено 
близько 70% жінок комерційного сексу. 
У 14 містах діють мобільні лабораторії, 
обладнані всім необхідним для медично-
го консультування, тестування на ВІЛ, 
діагностики інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, а також обміну шприців. 
Розширюється і мережа громадських 

Контактна інформація:
Громадський центр «Конвіктус»: 
Київ, вул.Закревського, 20, 
тел: (044) 592 58 97 

Телефон довіри: (044) 592 99 38 
(тут Ви можете отримати детальну 
інформацію про наші послуги та послуги 
наших партнерів)

Контактні особи: 
Худик Марина - старший соціальний 
працівник;
Мілосова Таїсія - старший аутріч працівник;
Смілянець Наталя - соціальний працівник;
Боголюб Тетяна - соціальний працівник.
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Сторінку веде юрист ВБО «Конвіктус 
Україна» Ганна Колесник.  
У 2008 році закінчила  Київський 
Національний університет ім. Тараса Шев-
ченка за спеціалізацією «Правознавство», 
магістр права. Співавтор ряду публікацій 
для уразливих груп населення. Майстер 
спорту зі східних єдиноборств. 
Захоплення: музика, фото, художня 
література.
Знак зодіаку: Скорпіон.

Однією з основних проблем для лю-
дей, звільнених з місць позбавлення 
волі, є одержання документів: паспорта, 
ідентифікаційного посвідчення, пенсійного 
посвідчення, трудової книжки та інших. 
Пошук і відновлення необхідних документів 
вимагає великої паперової  роботи, часу, 
нервів, а також психологічної підтримки, 
соціального супроводу, інколи юридичної 
консультації.  

З цього приводу варто розуміти на-
ступне.

1. Що відбувається з паспортом, коли 
людина знаходиться під вартою? 

Органами дізнання, попереднього 
слідства або судом вилучаються паспорти, 
що мають ознаки підробок і паспорти осіб, 
взятих під варту, а також засуджених до 
позбавлення волі. Після вступу вироку в 
законну силу паспорти пересилаються до 
слідчих ізоляторів для прилучення до осо-
бистих справ засуджених. В подальшому 
паспорти знаходяться в адміністрації місць 
позбавлення волі, де відбувають покаран-
ня засуджені. Після звільнення цих осіб 
паспорти їм повертаються.

2. Як отримати паспорт після 
закінчення строку перебування у 
місцях позбавлення волі?

Право на вільний вибір місця проживан-
ня та свободу пересування закріплене у 
ряді міжнародно-правових документів: ст. 
13 Загальної декларації прав людини, ст. 
2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, ст. 
12 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права. У національному 
законодавстві це право закріплене в ст. 
33 Конституції України, статтях 310, 313 
Цивільного Кодексу України, Законі України 
«Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання».

Законодавством передбачено, що осо-
бам, звільненим з місць позбавлення волі, 
паспорт зобов’язана видати установа 
виконання покарань (колонія). Але часто 
трапляється, коли особи до засудження 
не мали паспортів. В такому разі паспорти 
видаються після прибуття в місцевість, вка-
зану в довідці про звільнення. При цьому 
з'ясовується, де знаходиться попередній 
паспорт, для визнання його недійсним.  
Оформлення документів  здійснюється за 
місцем фактичного проживання (за умови 
поставлення на облік в органах внутрішніх 
справ) або державної реєстрації за місцем 
проживання. Але при цьому необхідно 
з'ясувати причини приїзду звільненого в 

Про паспорт, реєстрацію  
    та місце проживання
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цю місцевість і чи не отримали прибулі 
паспорти в інших місцевостях.

Примітка.
Місцем перебування є адміністративно-

територіальна одиниця, на території якої 
особа проживає строком менше шести 
місяців на рік.

Місцем проживання є адміністративно-
територіальна одиниця, на території якої 
особа проживає строком понад шість 
місяців на рік.

3. Які документи потрібно подавати 
для реєстрації місця проживання?

Для початку потрібно дати визначення 
поняття «реєстрація».

Реєстрація - внесення відомостей до па-
спортного документа про місце проживан-
ня або місце перебування із зазначенням 
адреси житла особи та внесення цих даних 
до реєстраційного обліку відповідного ор-
гану спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади з питань 
реєстрації.

Для реєстрації особа подає:

* письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 
років подають заяву особисто. Якщо особа 
з поважної причини не може самостійно 
звернутися до уповноваженого органу, то 
реєстрація може бути здійснена за звер-
ненням іншої особи на підставі доручення, 
посвідченого в установленому порядку;

* паспортний документ. Якщо дитина 
не досягла 16-річного віку, подається 
свідоцтво про народження або свідоцтво 
про належність до громадянства України. 
Іноземець та особа без громадянства до-
датково подають посвідку на постійне або 
тимчасове проживання;

* квитанцію про сплату державного мита 
або документ про звільнення від його 
сплати;

* два примірники талона зняття з 
реєстрації.

Вимагати  інші документи для 
реєстрації місця проживання 
забороняється. 

При цьому слід знати:
Заява особи про реєстрацію місця про-

живання є єдиною підставою для реєстрації 

місця проживання особи.
Особи, які перебувають більше одно-

го місяця за межами адміністративно-
територіальної одиниці, де зареєстроване їх 
місце проживання, і які мають невиконані 
майнові зобов`язання, накладені в 
адміністративному порядку чи за рішенням 
суду, або призиваються на дійсну військову 
службу і не мають відстрочки, або беруть 
участь у судовому процесі в будь-якій 
якості, зобов`язані зареєструвати місце 
перебування.

Надання відомостей про місце про-
живання особи та її персональні дані 
здійснюється виключно у випадках, перед-
бачених законами України, або за згодою 
самої особи.

При зміні місця проживання в межах 
адміністративно-територіальної одиниці, 
на яку поширюється повноваження органу 
реєстрації, особа, яка зареєструвала місце 
проживання, або її законний представ-
ник повинні письмово повідомити про це 
відповідний орган реєстрації протягом семи 
днів.

Реєстрація місця перебування 
здійснюється за заявою особи, яка 
зобов`язана подати її протягом семи днів 
після прибуття в місце перебування.

При реєстрації місця перебування особи 
інформація про неї повідомляється до орга-
ну реєстрації за місцем проживання особи.

Зняття з реєстрації місця пере-
бування особи здійснюється за її 
повідомленням. Відповідальність за 
правдивість зробленого повідомлення 
покладається на саму особу.

Орган реєстрації, отримавши 
повідомлення особи, знімає з реєстрації її 
місце перебування та повідомляє про це 
орган реєстрації, в якому зареєстроване її 
місце проживання.
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- А що вам потрібно для творчості? 
Звідки Ви черпаєте натхнення для  ро-
боти?
- Я б не сказав, що черпаю. Ніколи не 
робив цього і не намагався. Тому що 
приходило воно завжди само собою і 
невідомо звідки. Частіше  це відбувається, 
коли ти перебуваєш в якомусь особли-
вому стані, настрої. У молоді роки  - це 
стан закоханності, згодом, напевно, стан 
самоусвідомлення, аналізу, самоаналізу чи 
психоаналізу. Процедури для мозку чи сер-
ця, які, знову ж таки, приносять насолоду. 
Тепер ці стани трапляються все рідше,  
тому й подразників, щоб стимулювати 
творчі процеси все менше.

- Герої Ваших творів - реальні люди чи 
вигадані персонажі? 
- Більшість вигадані, які дуже схожі на 
реальних. Взагалі, майже всі літературні 
історії «висмоктані з пальця». Саме вони 
потім сприймаються як беззастережна 
реальність. Однак, спочатку є привід, 
який будить твоє серце, мозок, фантазію. 
Скажімо, як сюжет «Маленького життя». Я 
просто кілька годин розглядав невеличку 
іконку святого Пантелеймона і мені в якусь 
мить здалося, що його малювала дитяча 
рука кілька століть тому. З’явився образ 
хлопчика-сироти, монастирське оточення, 
закрутився сюжет. Чи коли, наприклад, 
осіннім дощовим вечором десь у сутінках 
промайнула жіноча постать. Чим не привід 
для написання роману?

- Яке місце у Вашій творчості займає 
образ жінки? 
- Здається, у мене немає жодного твору, де 
б не був присутній образ жінки. Напевно, 
це і є основний стимул для творчості, для 
життя.

- Щоб створювати жіночі образи, опи-
сувати їх переживання, потрібно до-
бре розуміти душу жінки. Як Вам це 
вдається? 

КАМЕРТОН ДУШІ

      Роки, 
пов'язані з жінками

Першим в гості до нашого дому завітав 
загадковий, містичний, досить не одно-
значний, але цим і цікавий  письменник, 
режисер, педагог – Олександр Жовна.
Вік - 51 рік. 
Знак зодіаку – Водолій.
Захоплення – колекціонування  живопису 
та старожитностей, полювання.

- У Вас дуже широке коло занять, 
інтересів. Чим Ви  захоплені зараз? 
-  Схоже на те, що моє актуальне захо-
плення на сьогодні - жити не захоплюю-
чись. Жити якомога простіше, тривіальним, 
примітивним, ба, навіть біологічним 
життям, ще краще ботанічним, щоб 
органічніше відчути природу. Життя без 
соціуму. Насолодитися навколишнім сере-
довищем  без загалу. Складно це вдається, 
але коли вдається, відчуваєш особливу 
насолоду, тваринну, прадавню, першопри-
чинну, словом справжню. Напевно, такі 
періоди настають, коли перенасичуєшся 
різного роду захопленнями, чи то 
література, кіно, колекціонування, тощо. 
Скоріш всього, це тимчасово і згодом 
я знову відчую потяг до якогось мало 
освоєнного жанру. Хоча пошуки гармонії 
з природою, очевидно, пов’язані з віком, 
тому що захоплення минають, а вік триває 
і, зрештою, приводить тебе до головного. 
Раптом - я вже на порозі.
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- Є певний досвід, адже я живу на світі 
вже більш ніж півстоліття, і всі ці роки 
пов’язані з жінками, свідомо чи не свідомо. 
Починаючи з народження, першою жінкою 
була мама, потім були інші жінки. Їх става-
ло все більше й більше, але завжди було 
мало й мало. Природно, що цей зв’язок не 
вичерпається, доки живе мужчина.

- Які жінки подобаються Вам?  
- Мені не раз доводилося відповідати на це 
запитання. І  якось я сказав таке: «Мені 
не подобаються жінки без недоліку, який 
робить жінку особливою і неповторною. 
Жінка ж, в якої все досконало, симетрично 
і збалансовано до штучності, ляльковості 
– це банально сумно й не сексуально, така 
краса не збуджує мене». А ще якось один 
з моїх героїв з повісті «Експеримент» на 
таке ж запитання героїні відповів: «Мене 
збуджує жінка, що плаче, жінка, що со-
ромиться і та, що годує груддю і не соро-
миться, мені не дуже подобаються жінки 
оголені, але дуже – ті, що оголюються, 
краще та, що здатна оголитися, ось-ось це 
зробить». Так от я й досі цілком поділяю 
погляд свого героя, так і не виправившись. 
І не став традиційним. 

- Чи згодні Ви з думкою, що жінкам в 
житті складніше ніж чоловікам? Чому?
- Невже? Я не чув про це раніше. Гадаю, 
рівень складності життя чи її відсутності 
для людини абсолютно не пов’язаний з її 
статтю. Однаково нещасними, як і щас-
ливими бувають і жінки, і чоловіки. Так 
само як і порядними або негідниками. Як 
на мене, ні в якому разі стать не визначає 
внутрішньої природи, характеру чи вдачі. 
Так що тут існує так би мовити гендерний 
паритет.

- У Вашій творчості було багато 
містичних ситуацій: і коли Ви знімали 
фільми, і під час написання творів. Які 
з подій  вразили Вас найбільше? 
- Знову ж таки, я дуже часто відповідав на 
це запитання і тепер мені важко уникну-
ти повтору. Взагалі містичних моментів у 
моєму житті, особливо в творчості, більш 
ніж достатньо. І я також говорив, що звик 
до витівок Фатуму, а також дозволяю собі 
інколи бавитись з ним, оскільки ми давні 
приятелі.

Якось я написав повість «Зелений папу-

га», прототипами якої став сам і мій, на 
жаль, покійний друг. У фіналі повісті коо-
ператив згорає в пожежі – абсолютно на-
фантазований  кінець. Після виходу повісті, 
два тижні потому «Папуга» справді згорів. 

Оповідання «Спогад» я почав реченням 
«Лепеха помирав, у нього розкладалася 
печінка і т.д.» Через місяць після публікації 
помер цілком, здавалося, здоровий чоловік 
прізвище якого я так необачливо викори-
став.

У «Партитурі на могильному камені» мо-
настирський побут і територія монастиря 
змальовані моєю уявою. Коли ж перший 
потенційний режисер  Ігор Апасян зателе-
фонував мені і запитав, чи справді є такий 
монастир, я збрехав, що є, маючи на увазі 
Лебединський монастир, про який я лише 
чув, але ніколи не бачив. Монастир розта-
шований у лісі, неподалік містечка, в якому 
я мешкаю. І мені дуже вже хотілося, щоб 
зйомки картини відбувалися саме там. Коли 
ми їхали на вибір натури до Лебединського 
монастиря у мене вагалася совість і сти-
скалося серце від того, що я надурив гру-
пу. Однак, коли ми ступили на територію 
монастиря, вся моя висмоктана з пальця 
фантазія вражаючим чином співпала з 
побаченою реальністю, до найменших 
дрібниць. Мене обдало холодом, і то був 
справжній дотик містики. Витівки Фатуму. 
Певно ми імпонуємо одне одному. Інколи я 
думаю, що вони допомагають мені.        

- Є вислів ”Людина живе, доки їй є до 
чого прагнути!” До чого прагнете Ви? 
Ваші мрії, плани на майбутнє?
- Зняв би кіно…

Записала Анна Бойко,
смт. Новомиргород,

лютий, 2011 рік
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Щасливий той, хто має  заняття, в яке із 
задоволенням, не шкодуючи часу,  може 
заглибитися по самі  вуха. У кожного воно 
своє: залежно від характеру, темпера-
менту, вподобань. А у когось їх може бути 
декілька. Хтось визначається з уподобан-
нями раз і назавжди, а комусь важко зупи-
нитись на чомусь одному, і він методично 
розширює коло своїх інтересів, шукаючи 
можливості найбільшого самовираження. 
Ось у мене, наприклад, є  одна знайома, 
яка змінює своє захоплення щомісяця. В 
січні  вона марить танцями, в лютому - 
заглиблюється в музику, а в березні - йде 
опановувати секрети професійного татую-
вання.  

Але сьогодні я пропоную поговорити про 
хобі, яке останнім часом стало дуже по-
пулярним серед дівчат, часто переростає 
в красиву професію і приносить непоганий 
дохід.  Мова піде про східні  танці. Про їх 
виникнення прижилась цікава легенда. 
Бджола,  захоплена ароматом намащеного   
маслами тіла жінки, залетіла  їй під одяг. 
Злякана жінка почала несамовито обертати 
стегнами, швидко трясти животом і  плечи-
ма. Присутні були заворожені  видовищем, 
яке стало народженням найграціознішого 

танцю  на Землі.
Зародився «танець живота» п’ять тисяч 

років тому в  Єгипті як храмовий танець. З 
часом його стали називати «танцем  жит-
тя», визнаючи позитивний вплив, адже цей 
танець формує  жінку як зовнішньо, так 
і  внутрішньо, ефективно готуючи жіночий 
організм до пологів. 

Щоб більше дізнатися про цей танцюваль-
ний стиль, я запросила до розмови тренера 
зі східних танців Олену Барабаш. Вона має  
чудову школу танців, слава про яку розно-
ситься по місту «зі  швидкістю вітру».

- Олено, чим ваблять особисто Вас 
східні танці? Як довго ви тренуєте 
гуртки?  
- Раніше східні танці не були настільки по-
пулярними в Україні. Я захопилася ними 
вже в дорослому віці, після 20 років. 
Романтичні кінострічки, загадкові мелодії, 
казкове вбрання - це все заворожило мене. 
Я захопилася сама і ось 4 роки передаю 
своє захоплення іншим. 

- На сході  «танець  живота» - 
традиційний, дівчата навчаються вико-
нувати його  дуже рано.  З якого віку 
краще розпочинати тренування?
- Найкраще, я вважаю, з дванадцяти років. 
Можна займатися і  з трьох, але будуть 
зовсім  інші  навантаження.

- Чи справді «танець живота» такий 
корисний, як про це пишуть? Як впли-
вають «танці  живота» на жіночий 
організм?
- Звичайно! Він допомагає підвищити 
самооцінку, змінює погляди на життя, ро-
бить незрівняною фігуру, покращує обмін 
речовин, позитивно впливає на внутрішні  
органи, зокрема, статеві. І цей ряд можна 
ще довго продовжувати.

- Олено, а як ви ставитесь до чоловічих 
занять східними танцями?

Займайтеся тим, 
           що вам дає 

задоволення

У ВІЛЬНИЙ ЧАС
- Я не бачу в цьому нічого дивного! Мені 
імпонують східні  танці  у виконанні  
чоловіків.

- Як ви вважаєте, «танець життя» 
тільки для особливих, чи ними може 
займатися кожен?
- Може займатися кожен. Найголовніше - 
це бажання і гарний настрій.

- А як довго треба вчитися, щоб  
вправно  танцювати?
- Це  індивідуально. Для кожного по-
різному. Як на мене, то 3 місяці потрібні 
для освоєння базових  рухів, аби зрозуміти, 
що таке східні  танці. А потім все залежить 
тільки від людини.

- Наскільки це дорогий вид танцю?   
Чи може людина з  прожитковим 
мінімумом дозволити собі таке задово-
лення? 
-Якщо ж заглиблюватися у фінансовий 
бік, то багато залежить від оренди зали. 
Наскільки вона більша, настільки буде 
дорожча ціна за тренування. А щодо 
костюмів, то можна  з нічого зробити ви-
шуканий наряд, а можна витратити купу 
грошей і  виглядати, як ялинка у новорічну 
ніч.

- Що або хто надихає  Вас на створен-
ня різноманітних танцювальних поста-
новок?
- Конкретної  людини немає. Є очі моїх 
дівчат,  в яких я бачу нестримний потяг до 
танців.
- Чи траплялися якісь курйози під час 
концертів?
- Ой, звичайно! Вони є  на кожному 
концерті. Наприклад, випадає  хустка, або 
підкошується нога. Все трапляється. Кон-
церт - це постійний сюрприз.

- А як проходить Ваш день перед кон-
цертом?
- Він дуже цікавий! В цей день я граю в 
одну коп'ютерну гру, хоча  взагалі  не граю 
на комп'ютері. Обов'язково з'їдаю смажене 
яйце,   одягаю на генеральну репетицію 
один і  той же одяг - успіху.

- Які  Ви можете дати поради новач-
кам?
- Найголовніше  - відкидати всі  негативні  
думки.

- А що б побажали читачам?
- Любіть себе. Бережіть близьких вам лю-
дей. Ніколи не використовуйте кохання 
меркантильно, а кохайте взаємно.   Зай-
майтесь тим, що вам дає  задоволення.

    
Вікторія Панічева,

м.Кіровоград
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Уважно подивіться на зображені фігури. Виберіть з них ту, стосовно якої можете сказа-
ти: «Це - я!» Постарайтеся відчути свою форму. Якщо вам це складно, виберіть з фігур 
ту, яка першою привернула вашу увагу. 

Запишіть її назву під номером 1. 
Тепер проранжуйте інші чотири фігури в порядку ваших симпатій (запишіть їх назви під 

відповідними номерами). 
Отже, найважчий етап закінчено. 
Яку б фігуру ви не поставили на перше місце - це ваша основна фігура, або суб'єктивна 

форма. Вона дає можливість визначити ваші головні, домінуючі риси характеру та 
особливості поведінки. 

Інші чотири фігури - це своєрідні модулятори, які можуть забарвлювати провідну 
мелодію вашої поведінки. 

Остання фігура вказує на форму людини,  з якою вам буде найважче взаємодіяти. 
Однак може статися, що жодна фігура вам повністю не підходить. Тоді вас можна описа-

ти комбінацією з двох або навіть трьох форм.

Короткі психологічні характеристики відповідних форм особистості

КВАДРАТ
Якщо вашою основною фігурою виявив-

ся квадрат, то ви - невтомний трудівник. 
Витривалість, терпіння і методичність 
зазвичай роблять Квадрата високо-
класним фахівцем у своїй галузі. Цьому 
сприяє і невгамовна потреба в інформації. 
Всі відомості, якими ви володієте, 
систематизовані і розкладені по полич-
ках. Квадрат здатний видати необхідну 
інформацію вмить. Тому Квадрати заслу-
жено славляться ерудитами, принаймні, в 
своїй галузі. Надзвичайно уважні до дета-
лей, подробиць, люблять раз і назавжди 
заведений порядок. 

Всі ці якості сприяють тому, що Квадра-
ти можуть стати хорошими фахівцями - 
техніками, відмінними адміністраторами, 
але рідко бувають хорошими менеджерами. 
Надмірна пристрасть до деталей, потреба 
в уточнюючій інформації для прийняття 
рішень позбавляє Квадрата оперативності. 
Крім того, раціональність, емоційна сухість, 
консерватизм в оцінках заважають Ква-
дратам швидко встановлювати контакти з 

різними особами. Квадрати неефективно 
діють в аморфній ситуації.

ТРИКУТНИК 
Ця форма символізує лідерство, і ба-

гато Трикутників відчувають у цьому 
своє призначення. Найбільш характер-
на особливість істинного Трикутника 
- здатність концентруватися на головній 
меті. Вони - енергійні, сильні особистості. 
Здатні глибоко і швидко аналізувати 
ситуації. Проте на противагу Квадратам, 
орієнтованим на деталі, Трикутники зосе-
реджуються на головному, на суті пробле-
ми. Трикутник - це дуже впевнена людина, 
яка хоче бути правою в усьому! Потреба 
бути правим і потреба управляти станови-
щем речей, вирішувати не тільки за себе, а 
й, по можливості, за інших робить Три-
кутника особою, що постійно змагається, 
конкурує з іншими. Трикутники з великими 
труднощами визнають свої помилки! Можна 
сказати, що вони бачать те, що хочуть ба-
чити, не люблять змінювати свої рішення, 
часто бувають категоричні, не визнають за-

Психогеометричний тест 
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перечень. На щастя (для них і оточуючих), 
Трикутники швидко і успішно навчаються, 
але, тільки тому, що сприяє (з їхньої точки 
зору) досягненню головної мети. 

Трикутники честолюбні. Якщо справою 
честі для Квадрата є досягнення вищої 
якості виконуваної роботи, то Трикутник 
прагне досягти високого становища, інакше 
кажучи - зробити кар'єру. З Трикутників 
виходять гарні менеджери. високого ста-
новища, інакше кажучи - зробити кар'єру. 
З Трикутників виходять гарні менеджери. 
Головна негативна якість Трикутників: 
сильний егоцентризм, спрямованість на 
себе. На шляху до вершин влади вони не 
проявляють особливої педантичності щодо 
моральних норм. Трикутники примушують 
все і всіх обертатися навколо себе ... 

 
ПРЯМОКУТНИК 
Ця фігура символізує стан переходу і 

зміни. Це - люди, не задоволені тим спосо-
бом життя, який вони ведуть зараз, і тому 
зайняті пошуками кращого становища. 
Основним психічним станом Прямокутників 
є більш-менш усвідомлюваний стан 
невизначеності відносно себе на даний 
момент часу. Найбільш характерні риси 
- непослідовність і непередбачуваність 
вчинків протягом перехідного періоду. 
Вони мають, як правило, низьку 
самооцінку. Прагнуть стати краще в чо-
мусь, шукають нові методи роботи, стилі 
життя. Швидкі, круті і непередбачувані 
зміни в поведінці Прямокутника зазвичай 
бентежать і насторожують інших лю-
дей, і вони свідомо можуть ухилятися від 
контактів з «людиною без стрижня». 

Однак у Прямокутника виявляються і 
позитивні якості, що привертають до нього 
оточуючих: допитливість, живий інтерес 
до всього, що відбувається і ... сміливість! 
Вони відкриті для нових ідей, цінностей, 
способів мислення і життя, легко за-
своюють все нове. Правда, зворотною 
стороною цього є надмірна довірливість, 
навіюваність. Тому Прямокутниками легко 
маніпулювати. Але «Прямокутність» - всьо-
го лише стадія. Вона пройде! 

КОЛО
Найвища цінність для Кола - люди. 

Коло - найдоброзичливіша з п'яти форм. 
Воно найчастіше служить тим «клеєм», 
який скріплює і робочий колектив, і сім'ю, 

тобто стабілізує групу. Кола - найкращі 
комунікатори, перш за все тому, що вони 
гарні слухачі. Вони дуже чутливі і  мають 
високу здатність співпереживати. Кола 
чудово «читають» людей і в одну хвилину 
здатні розпізнати удавальника,  неправду. 
Однак кола, як правило, слабкі менедже-
ри і керівники у сфері бізнесу. По-перше, 
Кола спрямовані скоріше на людей, ніж 
на справу. По-друге, Колам не вистачає 
рішучості, вони часто не можуть подати 
себе належним чином. В одному Кола є 
твердими - якщо справа стосується питань 
моралі або порушення справедливості. 

Коло - нелінійна форма. Головні риси 
мислення Кола - орієнтація на суб'єктивні 
чинники проблеми (цінності, оцінки, по-
чуття і т.д.) і прагнення знайти спільне 
навіть в протилежних точках зору. Можна 
сказати, що Коло - природжений психолог. 
Однак часто він слабкий організатор. 

ЗИГЗАГ 
Ця фігура символізує креативність, 

творчість, хоча б тому, що вона 
найунікальніша з п'яти фігур і єдина 
розімкнена фігура. Вам властиві 
образність, інтуїтивність, мозаїчність. 
Строга, послідовна дедукція - це не ваш 
стиль. Думка Зигзага робить відчайдушні 
стрибки від «а» до «я», тому багатьом  
важко зрозуміти Зигзагів. Зигзаги зазви-
чай мають розвинене естетичне почуття, 
природну дотепність, вони можуть бути 
вельми уїдливими, «відкриваючи очі» 
іншим. Їм складно працювати в добре 
структурованих ситуаціях. Їх дратують чіткі 
вертикальні і горизонтальні зв'язки, строго 
фіксовані обов'язки і постійні способи ро-
боти. У роботі їм потрібна незалежність від 
інших і високий рівень стимуляції на робо-
чому місці. Тоді Зигзаг «оживає» і починає 
виконувати своє основне призначення - 
генерувати нові ідеї та методи роботи. 

Зигзаги - ідеалісти, звідси беруть початок 
такі їхні риси, як непрактичність, наївність. 
Зигзаг - найбільш збуджуваний з п'яти 
фігур. Вони нестримані, дуже експресивні, 
що, поряд з їх ексцентричністю, часто 
заважає їм проводити свої ідеї в життя. 
До того ж вони не сильні в опрацюванні 
конкретних деталей і не дуже наполегливі 
в доведенні справи до кінця. 
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У житті бувають такі дні, коли все йде 
шкереберть і здається, що проти тебе на-
лаштований цілий світ. Навіть погода на-
вмисно псується. А поганий настрій - це 
перша сходинка до депресії, настрою, сим-
птому та синдромів афективних розладів. 
Відносно настрою, депресія визначає 
перехідний стан, для якого характерне 
відчуття смутку, самотності, безрадісності, 
нещастя, та пригніченості. Детальніше про 
явище депресії, його ознаки та способи 
боротьби з недугою в інтерв'ю з лікарем-
психологом Оксаною Ситник.

- За яких ознак людина повинна 
зрозуміти, що в неї розпочинається 
депресія?
- Є три основні ознаки депресії: ослаблен-
ня рухової активності (акінезія), повна 
байдужість до всього (абулія) і хронічне 
зниження настрою (апатія). Є й такий вид, 
як прихована депресія. Її ще називають 
«тілесною». Вона може ховатися як за го-
ловним болем, так і за важкими порушен-
нями серцевої діяльності. Тому, перш ніж 
знову йти до поліклініки, згадайте приказ-
ку: «Всі хвороби - від нервів».  

Депресію геть
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- Через що частіше за все виникає де-
пресивний стан?
- Зазвичай, депресія розпочинається з по-
ганого настрою та психічної нестабільності. 
Йдеться про хронічну втому нервової 
системи. Як правило, люди не йдуть до 
лікаря зі скаргами на депресію. Багато з 
них навіть не підозрюють про свою не-
дугу, вважають, що це тимчасовий стан, 
який мине сам собою. Тим часом звер-
нення до лікаря допомогло б вилікувати 
хворобу на початковій стадії. Найчастіше 
за допомогою до спеціалістів звертаються 
жінки, а в чоловіків депресію здебільшого 
розпізнати важко. Представники сильної 
статі приховують свою депресію за агре-
сивною поведінкою або вживають алко-
голь. Це не єдиний чоловічий «антидепре-
сант». Надмірне завантаження роботою, 
активні заняття спортом, особливо за-
хоплення його екстремальними видами, 
а також азартними іграми - усе це може 
свідчити про серйозну чоловічу депресію.

- У якому віці люди найбільше страж-
дають від цієї хвороби?
- Психологи всіх країн світу видають май-
же однакові статистичні дані. Пік розвитку 
депресії у жінок припадає на 35-40 років, 
а в чоловіків - на період згасання організму 
(50-60 років).

- Яким чином людина сама може виз-
начити причину своєї депресії?
- Особисто я раджу всім пацієнтам взяти 
кольорові олівці й малювати все, що за-
манеться. Якщо переважає червоний колір, 
причина депресії - гнів, якщо багато чорно-
го - смуток, сірого - тривога.

- Які найефективніші методи боротьби 
з депресією?
- Існує чимало різних методів. Людині 
можна допомогти, якщо надати можливість 
виговоритись, відкорегувати її психіку. 
Застосовують також метод люксотерапії - 
пацієнт впродовж години (зранку і ввечері) 
дивиться на яскраве джерело світла. 
Такий спосіб поліпшення настрою осо-
бливо ефективний при сезонній депресії. 
На депресію позитивно може впливати і 
лікувальне голодування, але обов'язково 
під контролем лікаря. Танцювальна 
терапія, помірне спортивне навантаження 
(біг, йога, ушу, китайська гімнастика) - все 

це профілактика помірно виражених форм 
депресії.

- Якщо у стані депресії перебуває 
близька людина? Як краще 
спілкуватися з нею?
- Варто дотримуватися правила 3-х «не»: 
не варто радити «взяти себе в руки» - це 
не допоможе, а то й зашкодить; не можна 
звинувачувати людину в пасивності, мов-
ляв, «чого ти тут байдикуєш», бо від таких 
зауважень депресія тільки посилиться; 
не треба змушувати людину відволікатись 
від дійсності - сходити «розвіятись». Адже 
від себе не втечеш. А якщо це і допоможе, 
то ненадовго: депресія знову повернеться.

- Скажіть, а чи часто ви самі 
перебуваєте у стані депресії? І які 
ваші власні секрети подолання цього 
гнітючого явища?
- Справді, хоча я й фахівець з цієї хворо-
би, все ж мимоволі вхоплюю й сама «де-
пресивний вірус». На початковій стадії я 
просто намагаюсь зосередитися на кожній 
ніші свого життя, гармонізувати їх між со-
бою. Інколи треба просто побути у спокої 
декілька годин, інколи навпаки - занури-
тися у натовп небайдужих до тебе людей. 
Кожен випадок є особливим, потребує 
індивідуального підходу. Зазвичай вдається 
відігнати депресію за день-два. Але раджу 
всім керуватися перш за все правилом: 
«ніколи мені депресувати», на першому 
етапі воно допомагає.
                               

Софія Шальман

«ніколи 
мені 

депресувати»
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ

Приєднуйтесь до нас 
на нашому шляху!!!

На сьогоднішній день більше 33 мільйонів людей у світі живуть з ВІЛ/СНІД і ще більше 
тих, хто стикається з проблемами алкоголізму та наркоманії. Незалежно від соціального 
стану, статі та сексуальної орієнтації, будь то фермер чи міністр, будь то громадянин 
Швеції чи України, кожен може зіткнутися з такими проблемами.

Тому давайте будемо шанобливими та добрими до таких людей, давайте виявляти 
солідарність та розуміння, сприймати їх дружньо, зі співчуттям. Ми віримо, що до всіх 
людей треба ставитися однаково, поважати їх права, честь та гідність, незалежно від 
того, ким вони є і яке у них минуле.

Приєднуйтесь до нас на нашому шляху! Ви можете зробити світ кращим через вашу 
діяльність та підтримку. Ви можете дізнатись більше про життя, і це вас може зворушити 
або навіть розчарувати. Але ви будете радіти, від того, як люди заново народжуються і 
починають нове життя без проблем залежності.

Приєднуйтесь до нас на нашому шляху! Нам потрібна ваша енергія та досвід. Ви 
зустрінете захоплюючих та цікавих людей, будете радіти, відчуваючи, що потрібні, але й 
побачите жорстоку реальність та страждання. Ви побачите посмішки і молодість поряд з 
людською самотністю і страхом перед невизначеним майбутнім.

Приєднуйтесь до нас на нашому шляху! Вже минуло п’ять років відтоді, як Конвіктус 
з’явився в Україні. Ми знайшли багато друзів, однак, хочемо, щоб ще більше людей 
приєдналися для співпраці з нами, бо для нас важлива кожна особистість. Ми прагнемо 
подолати відчуженість між людьми різних соціальних груп. У нас ви побачите результати 
ваших зусиль і потенціал інших людей. Тому приєднуйтесь до нас на нашому шляху!

 
Невен Мілівоєвич,

засновник  і член правління ВБО «Конвіктус Україна»

Приєднуйтесь до нас на нашому 
шляху! 

Існує давня народна американсь-
ка приказка: «Шляху немає, але 
якщо хтось починає йти – цей шлях 
з’являється». Протягом майже 25-ти 
років Конвіктус створював багато 
нових шляхів, нових життєвих шансів 
та можливостей для людей з ВІЛ та 
проблемами залежності.

Роботи учасниць творчої майстерні при 
Громадському центрі «Конвіктус»
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Журнал видано в рамках проекту «Триступенева всебічна програма реінтеграції в суспільство 
громадян, які перебувають на випробувальному терміні, та звільнених з місць позбавлен-
ня волі». Друк видання став можливим завдяки фінансовій підтримці Шведського агентства 

міжнародного співробітництва та розвитку SIDA.
Розміщені в журналі думки є точками зору авторів матеріалів і не можуть розглядатися як позиція SIDA. 

SIDA


