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Ш ановні читачі, у нашому Центрі адаптації «Дім на півдороги» по-
стійно відбуваються події, якими нам хочеться з вами поділитись. 
Так, нещодавно у нас змінився директор. Директором центру 

адаптації для жінок стала Анна Воротинцева. Ми дуже раді з цього при-
воду і хочемо ближче познайомити Вас із цією чудовою людиною і ви-
сококваліфікованим фахівцем.

— Анно, добрий день! Хочемо представити Вас нашим читачам 
і розповісти дещо про Вас.

Я залюбки відповім на всі ваші запитання.

— Анно, розкажіть, будь ласка, про себе та розкажіть, трохи про 
своє дитинство, де навчались, чим займались?

Мене звати Воротинцева Анна, живу в Харкові, нещодавно стала ди-
ректором Центру адаптації для жінок «Дім на півдороги».

Так, народилась я в Харкові, ходила до дитячого садочку, в школі до-
бре навчалась, була старостою в класі. З дитинства мріяла стати лікарем. 
Однак, одразу не вийшло вступити до інституту, в процесі підготовки 
я працювала, заробляла стаж. А в 1991 році вступила до Фармацевтич-
ної Академії, в 1996 році її закінчила, в 1997 році пройшла інтернатуру, 
працювала в аптеці. Згодом, відкрила свій бізнес, потім очолила одне ви-
робництво. З плином часу, я захотіла спробувати щось нове, працювала 
у відділі інтелектуальної власності в одній компанії, працювала заступни-
ком директора з медичного страхування в страховій компанії. А от до 
соціальної роботи я прийшла дуже випадково. В 2006 році наша компа-
нія ліквідувалась, я шукала роботу, побачила оголошення, що потрібен 
керівник напрямку в організацію. Я зателефонувала, це виявився благо-
дійний фонд «Благо». Їм потрібен був координатор напрямку по роботі 
із споживачами ін’єкційних наркотиків. Я прийшла на співбесіду… і за-
трималась там на 4 роки. Потім побачила оголошення про вакансію на 
вашому сайті, рекомендувала сюди своїх знайомих, бо хотілось, аби тут 
був кваліфікований та грамотний керівник. Згодом подумала, а може са-
мій спробувати (на тій роботі я вже виросла, захотілось спробувати щось 
нове), і ось — я тут.

Директор Центру адаптації 
для жінок «Дім на півдороги»
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—  Скажіть,  будь  ласка,  коли  Ви  прийшли 
в цей центр, що Вам захотілося змінити, пере-
робити? Як Ви ставитеся до цього центру?

З організацією Конвіктус я знайома була раніше, 
оскільки працювала у партнерській неурядовій орга-
нізації в м. Харкові, яка опікувалась наркозалежни-
ми, жінками, що залучені до секс-бізнесу, дітьми ву-
лиці. Коли дізналась про вакансію Директора центру 
«Дім на півдороги», зацікавилась, а детальніше озна-
йомившись з ідеєю проекту, дуже перейнялась нею. 
Приїхавши вперше до Центру, я була вражена і об-
сягом вже виконаної роботи, і потенціалом на май-
бутнє. На перших етапах було досить складно, оскіль-
ки необхідно було вивчити специфіку нової роботи, 
а вже сьогодні ми багато аналізуємо, удосконалюю-
чи постійно підходи у роботі з нашими учасницями.

Центр «Дім на півдороги» — для мене другий дім. 
Я вірю в цю ідею, і мене надихають результати та змі-
ни у житті наших учасниць.

— А розкажіть детальніше, будь ласка, щоб наші читачки мали 
уявлення про програму.

Програма адаптації включає в себе три етапи. Перший — це підго-
товчий. На даному етапі соціальні працівники відбирають потенційних 
учасниць у програму адаптації, коли ті ще перебувають у місцях по-
збавлення волі. З цією метою соціальні працівники відвідують колонії, де 
презентують роботу Центру, демонструють відеоматеріали та роздають 
інформаційні листівки. 

Ми співпрацюємо з 13-ма жіночими колоніями, більшість з яких ре-
гулярно відвідуємо. Намагаємось приїздити якомога частіше. Якщо ж та-
кої можливості немає, надсилаємо інформацію у вигляді журналу, який 
Ви і тримаєте в руках.

Усі бажаючі засуджені жінки можуть заповнити анкету на участь 
у програмі та надіслати її нам. Перед звільненням з жінкою контактують 
наші соціальні працівники, у разі необхідності зустрічають та супрово-
джують до Центру.

Другий — проходження програми на базі Центру соціальної адаптації 
«Дім на півдороги». На цьому етапі жінка перебуває в Центрі: живе, хар-
чується, бере участь у заходах програми. Перебування в Центрі може три-
вати від 2 до 6 місяців та має на меті реінтеграцію у суспільство жінок з ме-
тою попередження скоєння повторних злочинів та повторного ув’язнення. 
Інакше кажучи, ми допомагаємо жінкам повернути втрачені у колонії со-
ціальні навички, відновити документи, працевлаштуватися, підлікуватися, 
налагодити стосунки із родиною та стати більш впевненою у своїх силах.
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Для реалізації цих завдань ми маємо досвідчений штат фахівців. Соціальні 

працівники, психологи, лікарі та інші спеціалісти допомагають жінкам пові-
рити в себе і навчитись самостійно вирішувати проблеми, які можуть вини-
кати у будь-якої людини. Важливо зазначити, що ми намагаємось створити 
родинну атмосферу, ту атмосферу, якої так не вистачає нашим учасницям.

Приділяємо велику увагу здоровому харчуванню, раціону. Жінки самі 
складають меню і планують закупівлі продуктів, ми не обмежуємо їх у ви-
борі. Учасники програми допомагають одна одній, навчають куховарити 
і шити, діляться своїми переживаннями й життєвими історіями.

Ми намагаємось працювати більш індивідуально, аби максимально за-
довольнити потреби жінки. Звичайно, у нашій роботі ми зустрічаємось зі 
складнощами та перешкодами. Однією з проблем є відсутність у багатьох 
жінок, що приїздять до Центру, паспортів. Це впливає на тривалість пере-
бування жінок у Центрі.

Протягом перебування в Центрі ми спостерігаємо за динамікою змін, 
які відбуваються у наших учасниць, звертаємо увагу на психологічний 
стан, на відновлення втрачених соціальних контактів, на створене під-
ґрунтя до успішного життя поза межами Центру. Тобто чи має жінка еле-
ментарні навички та знання для життя у суспільстві, наприклад, чи знає 
вона, куди звернутись за допомогою у тій чи іншій ситуації, чи знає вона 
свої права, чи вміє планувати бюджет та ін. Важливим є те, куди виходить 
після Центру жінка, в яке оточення, та чи зможе вона забезпечити себе 
усім необхідним (харчуванням, житлом, одягом та ін.)

Третій етап — це підтримання зв’язків з випускницями програми. Для 
нас є дуже важливим відслідковувати ефективність проведеної роботи 
та отримувати зворотній зв’язок від наших учасниць . Ми щиро радіємо, 
коли отримуємо приємні новини про створення сімей та народження 
діточок нашими випускницями. Звичайно, існують і незадовільні результа-
ти, коли жінка повертається до антисоціального життя. Частіше це зумов-
лено наявністю залежностей. На щастя, такі випадки не чисельні. За на-
шим аналізом близько 85% жінок є соціально стійкими після завершення 
програми. Ми відслідковуємо стійкість в часових інтервалах — 12 міс, 
18 міс, 24 міс, 36 міс від дати звільнення.

— Я читала історії успіху наших жінок, і всі вони писали, що їм 
було дуже важко і страшно приїздити до центру. Як Ви думаєте чим 
це може бути спричинене?

Насправді, так і є. Жінки, що сюди приїздять, думають, що вони по-
трапляють в другу «зону», що тут все під контролем і  режимом. Вони 
думають, що це якась комуна, табір, релігійна група. Я часто спілкуюсь 
з учасницями і знаю жінок, які їхали  в Центр плачучи, а увійшовши до 
приміщення, казали: «Боже мій, та я в рай потрапила, я тепер про це 
всім розкажу!». До речі, наші дівчата їздять разом із соціальними праців-
никами по колоніях і наводять приклади із власного досвіду перебування 
в  Цент рі. Такий досвід набагато цінніший. Звичайно, у нас є певні правила 
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перебування, яких потрібно дотримуватись під час 
проходження програми (див. ст. 8). Вони, мабуть, 
звучать досить жорстко, але всі ми люди і розуміє-
мо, що безпека і повага до кожного — важлива за-
порука спільного успіху.

—  А  скажіть,  після  того  як  жінки  виходять 
з  вашого  Центру,  вони  можуть  повернутися? 
Взагалі були випадки, щоб хтось повертався?

Програма розрахована максимально на 6 місяців. 
Ми підтримуємо зв’язок із колишніми учасницями, 
але, на жаль, не з усіма. Ми дізнаємося про їх пере-
моги та здобутки. Багато хто з наших випускниць уже 
створив свою сім’ю, народив дітей — це так приєм-
но. А нещодавно одна з наших учасниць дізналася, 
що стала бабусею. У нас тут своя велика родина.

— А яке  ставлення місцевого населення до 
мешканок  центру?  Є  якась  стигматизація  чи 
осудження?

Ви знаєте, раніше була, а зараз за імідж нашого Центру переживають 
не лише працівники, але й самі мешканки. Нещодавно сільський голова 
залучив наших дівчат до благоустрою Краснопавлівки та вручив Подяку за 
результатами праці. Всі лишилися дуже задоволені.

— На завершення, Ви могли б сказати кілька слів нашим читач-
кам? Що б Ви хотіли донести до них?

Тут треба подумати, це ж так відповідально. Мені і працівникам Цент ру 
приємно, коли жінки, потрапивши у систему, після нашого Центру ви-
ходять з неї. Коли вони відчувають себе достойними чогось набагато кра-
щого, коли вони починають себе любити і цінують кожну мить. Так іноді 
хочеться сказати: «Ну не роби ти цього більше. Подивись як добре бути 
вільним, ходити, куди хочеш, бути, де ти хочеш, займатись чим ти хочеш, 
а не по розкладу чи за чиїмось наказом. Насолоджуватись життям, відбу-
довувати, налагоджувати життя заново, це все абсолютно реально і мож-
ливо. І коли жінки більше не повертаються до минулого життя, для нас це 
найбільша винагорода за працю. Я вже з практики знаю, що і в 50 років це 
можливо, було б внутрішнє бажання. Все решту ми допоможемо. Знайде-
мо, зробимо, тільки б вони не поверталися назад до попереднього життя.

— А що Вас мотивує до роботи, що надихає?

Ви знаєте, я борець, так що терпіння і натхнення працювати в мене ви-
стачить надовго. Але, звичайно, мені дуже допомагає колектив. Колектив 
дружній, професійний, вони хочуть і вміють працювати, і разом ми — 
єдина команда, яка працює для досягнення спільних цілей.
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Я кщо Ви хочете взяти участь у нашій програмі після закінчення 
ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і почати 
нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть її на будь-

який листок паперу та надішліть нам.
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас корис-

ними. Заповнену анкету надсилайте за адресою: Центр «Дім на півдо-
роги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Краснопавлівка, Лозівський р-н, 
Харківська область, 64620.

Прізвище, ім’я та по батькові _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Громадянство __________________________________________________
_______________________________________________________________

Вік ___________________________________________________________

Скільки судимостей було, враховуючи цю? _________________________
________________________________________________________________

Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:

Місто _______________________ Колонія __________________________ 
Відділення _____________________

Строк Вашого ув’язнення: ______________ років ______________ місяців

Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?

«____» ________________________________ 20 ______ рік

Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення?

«____» ________________________________ 20 ______ рік

Чи є у Вас потреба у відновленні документів?

 Так  Ні

Якщо так, то яких саме? _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Анкета-заявка на перебування 
у Центрі адаптації 
«Дім на півдороги»
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Чи є у Вас певне житло, де Ви зможете жити після звільнення?

 Так  Ні

Якщо так, то яке саме?

 кімната у гуртожитку

 квартира / кімната у квартирі

 дім / частина дому

Чи маєте ви спеціальну освіту?

 Так  Ні

Якщо так, то яку саме? __________________________________________
________________________________________________________________

Чи маєте ви стаж роботи за освітою?

 Так  Ні

Чи маєте Ви родичів?

 Так  Ні

Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків з родичами?

 Так  Ні

Чи маєте Ви дітей?_____________________________________________ 
________________________________________________________________

Стать дитини ________________________

Вік дитини __________________________

З ким зараз перебуває __________________________________________

Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків з дітьми?

 Так  Ні

Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особливого догляду?

 Так  Ні

Якщо так, вкажіть, які саме _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактний телефон спеціаліста соціального відділку або начальниці 
частини / загону ___________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ОБОВ’ЯЗКОВО

Дата __________________ Підпис __________________
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Д ля регулювання спільного проживання мешканок Центру та під-
тримання безпечного середовища, були розроблені плавила по-
ведінки. Ці правила мають чітко визначені положення та більшість 

з них є обов’язковими до виконання.

У період проходження програми та знаходження в Центрі учас-
ниці програми зобов’язані:

 • особисто вирішувати питання, пов’язані із відновленням докумен-
тів, працевлаштуванням і пошуком житла (за сприяння та інформу-
вання соціальних працівників);

 • брати активну участь у всіх заходах, що передбачені розкладом за-
нять Центру (консультації, заняття);

 • повідомлювати чергових консультантів чи соціальних працівників 
про вихід за межі Центру;

 • утримувати Центр та територію в чистоті й порядку.

У період проходження програми та знаходження в Центрі учас-
ницям програми суворо забороняється:

 • вживати алкоголь і наркотики;

 • застосовувати фізичну силу до інших учасниць програми або до 
співробітників Центру, а також принижувати їх честь та гідність;

 • будувати особисті взаємини із персоналом Центру;

 • халатно ставитися або псувати майно Центру.

Правила Центру адаптації 
«Дім на півдороги»
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Місце, що зветься домом

У же понад три роки у смт. Краснопавлів-
ка, Лозівського району Харківської області 
функціонує Центр адаптації жінок «Дім на 

півдороги». Основною метою програми, що тут 
реалізується, є допомога жінкам, що повернулися 
з місць позбавлення волі знайти себе у суспіль-
стві. Адже, життя динамічне, постійно змінюються 
суспільні процеси, правила, ціни, з’являються нові 
технічні можливості… І відбувши в ізоляції декілька 
років, людині важко пристосуватися до змін. Ми на-
магаємось по-домашньому допомогти адаптуватися 
до всього цього.

Усі без виключення, учасниці програми, нази-
вають Центр своєю домівкою. Адже, у багатьох 
із них її майже ніколи не було, а тут жінки мають 
змогу самостійно створювати затишок. Дівчата під-
тримують чистоту власних помешкань, прикраша-
ють їх, намагаються щодня приготувати щось смач-
неньке, щоб порадувати і себе, і інших. Усі свята 
справляються колективно — День народження чи Новий рік. Завжди 
планується цікава програма, конкурси та ігри. Наприклад, нещодавно 
відбувся конкурс краси «Міс весна 2013».

Досить часто у процесі спілкування із потенційними учасницями 
програми, що знаходяться в місцях позбавлення волі, доводиться стика-
тися з недовірливим ставленням. Цей факт є досить зрозумілим, адже 
жінкам важко повірити, наприклад, у те, що перебування та отримання 
послуг є абсолютно безкоштовним. У часи, коли все купляється і прода-
ється, про те, що допомога — це вияв душі, який не має ціни, забуто… 
Але тим не менш, знаходяться ті, що змогли повірити.

Учасницям, що зараз проходять програму реінтеграції, було запро-
поновано відповісти на декілька питань, де жінки, що зараз знаходяться 
у Центрі «Дім на півдороги», могли б висловити свою думку:

Валентина Г., 37 років:

— Які були перші відчуття, коли прочитали про Центр «Дім на 
півдороги»?

Я була дуже рада, що існує такий Центр і допомагає людям, схожим 
на мене.

Інформація про Центр
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— Що Вас насторожило?

Насторожило те, що, на мою думку, тоді не могло 
все бути так просто і казково. Тобто, що кормлять 
безкоштовно і дуже добре, що одягають і допомага-
ють безкорисно.

— Що привернуло Вашу увагу? Що приваби-
ло? Який фактор посприяв тому, що Ви тут?

Коли я приїхала до Центру адаптації «Дім на півдо-
роги», я побачила, як тут красиво, по-домашньому. 
Зустріли, не відвернулися, допомогли психологічно 
та морально. Співробітники підказували, як правиль-
но спілкуватися один з одним, учасниці — як приби-
рати, готувати та слідкувати за порядком у Центрі. 
Адже це наш дім, нехай і тимчасовий, але в ньому 
безпечно у перший час після звільнення.

— Опишіть процес переїзду до 
Центру. Що вразило?

Коли я приїхала на вокзал, то мене 
і ще одну жінку, зустріла співробітни-
ця Катя. Вона розповіла, куди і наві-
що я їду, заспокоїла, сказала, що все 
не так страшно, як я собі уявляла, що 
там живуть такі ж жінки, як я, купила 
нам квитки, посадила на електричку 
до Краснопавлівки та пояснила, де 
виходити. А на місці нас зустріли дів-
чата, що уже жили в Центрі.

— Опишіть Центр своїми словами? Що подобається? Що варто 
змінити?

У мене немає і не було ні дому, ні рідних і близьких, а в Центрі нехай 
і чужі люди, але вони як близькі. Родич не завжди допоможе так, як люди, 
що працюють у цьому Центрі. Мені допомогли зробити паспорт і я дуже-
дуже вдячна цим людям і Центру за те, що він існує.

— Ваші побажання майбутнім мешканкам Центру.

Я бажаю їм не звертати із того шляху, яким вирішили іти, не обертатися 
назад і не робити старих помилок.
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Тетяна Ш., 30 років

— Які були перші відчуття, коли 
прочитали про «Дім на півдороги»?

Спочатку була недовіра. Все хоті-
лося побачити на власні очі.

— Що Вас насторожило?

Спочатку я вважала, що це щось 
на кшталт готелю, де треба буде 
платити. В мене не було коштів, але 
я зважилась.

— Що привернуло Вашу увагу? 
Що привабило? Який фактор посприяв тому, що Ви тут?

Приїхавши сюди, я відчула зовсім інше ставлення до себе від співробіт-
ників Центру і учасниць, ніж те, що я раніше отримувала від оточуючих. 
Я для себе вирішила кардинально змінити свій шлях і коло спілкування.

— Опишіть процес переїзду до 
Цент ру. Що вразило?

Коли я приїхала до Центру, я про-
сто була в шоці від краси, яку поба-
чила. Я все уявляла не так. Мені все 
подобається і я вважаю, що нічого 
непотрібно змінювати.

— Опишіть Центр своїми сло-
вами? Що подобається? Що варто 
змінити?

Мені Центр нагадує дім: затишок, 
домашня обстановка. Ми тут живемо 
як одна родина.

— Ваші побажання майбутнім мешканкам Центру

Таких Центрів, як цей, мало. І як би там не говорили, я бажаю, щоб 
у жінок не було страху їхати сюди. Центр — це наша друга домівка.

Тетяна Н., 25 років

— Які були перші відчуття, коли прочитали про «Дім на півдо-
роги»?

На той момент, коли я читала журнал «Дім на півдороги», я дуже зраді-
ла, що є місце, де я зможу зробити собі документи, і що Центр знаходиться 
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у сільській місцевості, адже доки буде 
відновлюватися паспорт, я зможу під-
робити на городах.

— Що Вас насторожило?

Спочатку я подумала: «А чого со-
ціальні працівники повинні допома-
гати нам, адже ми — «засуджені»… 
і нікому непотрібні, а виявилось по-
трібні і дуже.

— Що привернуло Вашу увагу? 
Що привабило? Який фактор по-
сприяв тому, що Ви тут?

Мені потрібно було відновити документи, а у близьких просити про 
допомогу марно.

— Опишіть процес переїзду до Центру. Що вразило?

Якщо чесно, то коли мене зустріла співробітниця Центру Поліна, я не 
очікувала, що мене взагалі зустрінуть. Я думала, що прийдеться добирати-
ся самостійно, адже кому потрібно піклуватися про мене? Поліна ж за-
брала мене, повела до себе додому, накормила, потім посадила на потяг. 
Уже в Лозовій мене зустріла учасниця програми Марина. Приїхавши до 
Центру, я була вражена, що мене прийняли як свою, все пояснили, на-
кормили, обігріли, поклали спати.

— Опишіть Центр своїми словами? Що подобається? Що варто 
змінити?

Можу написати, що навіть не в кожній родині є таке, що, коли щось не 
зрозуміло, — це вирішується всією родиною. Нас кормлять так, що потім 
важко встати (жартую). Нас одягають, взувають, видають необхідні засоби 
гігієни. Звісно, є підтримка соціальних працівників, психолога, медсестри, 
яка лікує нас, коли ми хворіємо.

— Ваші побажання майбутнім мешканкам Центру.

Мені б дуже хотілося, щоб вони знаходили між собою спільну мову. 
Тому що без взаєморозуміння дуже важко жити, щоб пройшовши тут 
адаптацію, вони вийшли заміж, народили дітей, знайшли собі достойну 
роботу.

Підготувала: 
Старший соціальний працівник 

Центру «Дім на півдороги» 
Катерина Лаврент’єва
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М рії збуваються! І це твердження ще раз довела одна із мешканок 
Центру адаптації для жінок 
«Дім на півдороги» Марина Г.

З самого дитинства Марина мрі-
яла стати артисткою. Тому в Центрі, 
коли проводяться культурні заходи 
та є вільний час, вона завжди співає 
(в Центрі є караоке). І щоразу діли-
лася, що дуже хотіла би взяти участь 
у відомому проекті «Ікс-Фактор». 
Не лише для того, щоб показати свій 
талант, бо вона прагне сказати усім 
людям, які пережили скрутні ситуа-
ції, про те, що життя не закінчується 
і, якщо мати дуже велике бажання 
і йти до своєї мети, — одного дня 
вона стане реальністю.

Радості Марини не було краю, 
коли їй зателефонували із проек-
ту і запросили на кастинг до міста 
Харків. Переживала і хвилювалася 
не лише вона, але і всі дівчата. Адже 
колектив у «Домі на півдороги» дуже 
дружній та побудований на принци-
пах взаємодопомоги та підтримки. 
Усім загалом малювали плакат, ре-
петирували, підбирали вбрання… 
І так же разом поїхали на шоу, щоб 
підтримати Марину та надати їй 
впевненості.

Цей день видався нелегким для усіх, адже зйомки і сам конкурс — це 
не лише свято, але і велика робота. Наприкінці дівчата були втомлені від 
емоцій, переживань, але дуже задоволені, адже вони побачили на власні 
очі минулих переможців проекту, його ведучих, співали та веселили-
ся разом із усіма. А головне те, що Марина таки пройшла відбірковий 
тур, що складався із двох етапів — спочатку учасникам пропонувалося 
заспівати для комісії, а потім — для продюсерів шоу. Коли продюсери 
розпитали Марину про те, задля чого вона хоче взяти участь у проекті, 
почули її щирі слова про бажання підтримати інших людей, що втратили 
віру в себе і наснагу жити, вони не змогли відмовити їй і запросили до 

Мрії збуваються!
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наступного етапу, що проходитиме в місті Київ. Це будуть прямі ефіри, 
а тому Марина твердо вирішила серйозно готуватися та показати себе 
якнайкраще. Вона досі не до кінця вірить, що нарешті її мрія, яка нещо-
давно ще здавалася недосяжною, збулася. І сталося це, за думкою нашої 
«зірочки», завдяки шаленому бажанню, вірі та підтримці співробітників 
та клієнток Центру, що стали вже один для одного як велика родина.

Отже, хочеться побажати Марині наступних перемог, а усім, хто читає 
цю розповідь, — життєвої наснаги, віри в себе та людей, які можуть під-
тримати на шляху до мети!

Підготувала 
Старший соціальний працівник 

Центру «Дім на півдороги» 
Катерина Лаврент’єва
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К ажуть, що добре там, де нас немає. Чи дійсно це так? А що ро-
бити коли ти тут, коли вийшов із ув’язнення і треба терміново 
шукати роботу?

Однією із основних проблем осіб, що повертаються із місць позбав-
лення волі, є працевлаштування. Хоча, мабуть, для всього населення Укра-
їни це є актуальним питанням.

Що робити, коли ти звільнився, а роботи немає і знайти щось не вда-
ється?

Для того щоб відповісти на це питання ми промоніторили можливості, 
що надають центри зайнятості та порівняли із досвідом працівників Цент-
ру «Дім на півдороги».

Починаючи із 1 січня 2013 року в Україні набув чинності новий за-
кон «Про зайнятість». Цей закон має досить багато позитивних моментів 
та має на меті працевлаштувати якомога більшу кількість населення, зро-
бити робоче місце доступним уразливим групам. Так, серед нововведень 
можна відмітити, що громадяни віком від 45 років зі страховим стажем не 
менш ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку та одно-
разове отримання ваучера для оплати навчання новій професії або підви-
щення своєї кваліфікації.

Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але 
не вище за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загально обо-
в’язкового державного соціального страхування України на випадок без-
робіття. Таким чином, людям віком після 45 років, які втратили місце ро-
боти, можна буде пройти перекваліфікацію, обравши самостійно місце 
навчання.

Крім того, новий закон передбачає пільги для працедавців, що працев-
лаштовують певні групи населення, серед яких є особи, шо повернулися 
із місць позбавлення волі.

Варто зазначити, що за інформацією, яку подають державні центри за-
йнятості, значна частина осіб, що звернулися за допомогою, працевлаш-
товані.

Більше того, ті ж самі працівники центру зайнятості зазначають, що 
розроблений алгоритм дій, який обов’язково призведе до вдалого вирі-
шення ситуації.

Працевлаштування. 
Яке воно насправді?
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Працівники цих установ пропо-
нують співпрацювати ось за такою 
схемою:

Працевлаштування можливе за 
допомогою працівників центру або 
самостійно.

У разі користування послугами 
центру Вам необхідно зареєструва-
тись у центрі зайнятості, де Ви теоре-
тично можете отримати консультацій-
ні послуги, послуги перекваліфікації 
або ж отримати матеріальну допомо-
гу на випадок безробіття.

Крім того, впродовж всього цього 
процесу працівники центру намага-
ються підібрати Вам достойну вакан-
сію та працевлаштувати.

Трохи інше бачення цього про-
цесу нашого соціального працівника 
Катерини, яка працевлаштовувала не 
одну мешканку нашого Центру.

— Катерино, скажіть, чи дійсно 
ефективний такий метод пошуку 
роботи для наших жінок?

Питання працевлаштування — 
одне з основних у процесі адаптації 
жінок, однак на нього впливає декіль-
ка факторів. Перший — це паспор-
тизація жінок, що потраплять у нашу 

Програму. Проблема полягає в тому, що близько 65% жінок, які після звіль-
нення з колоній приїхали до нашого Центру, були без паспортів, а, отже, 
вони просто не мають змоги скористатись послугами центрів зайнятості. 
Деякі мали громадянство інших країн, а ще частина жінок не мали взага-
лі жодних документів, які б допомогли швидко відновити паспорт. Таким 
чином, великих зусиль у процесі працевлаштування потребує відновлен-
ня документів, що часто є тривалим процесом. Другий — це відсутність 
вакансій у регіоні. Соціальні працівники Центру допомагають учасниці 
програми стати на облік у Центрі зайнятості, але пошук роботи є досить 
проблематичним з різних причин. Тому ми використовуємо і інші методи 
для того, щоб жінка після випуску із Центру мала роботу і кошти, аби за-
безпечити себе хоча б самим необхідним — житлом, їжею і одягом.

— Яким чином Вам вдається знайти роботу нашим жінкам? Що 
саме Ви робите, аби їх працевлаштувати?

 Учасниці нашої Програми — це особлива група людей, які потре-
бують індивідуального підходу. У пошуках роботи ми використовуємо 
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різні методи: і співпрацю з Центра-
ми зайнятості, і пошук вакансій че-
рез інформаційні ресурси, такі як 
Інтернет, газети, дошки оголошень; 
налагоджуємо контакти з приватни-
ми підприємцями та громадськими 
організаціями.

—  Які  зазвичай  вакансії  Ви 
пропонуєте дівчатам?

Це все індивідуально. Є випадки, 
коли жінка має досвід роботи та осві-
ту, тож отримує одночасно декіль-
ка пропозицій. Так, значна частина 
жінок має досвід роботи у швейних 
цехах. Проте, є й такі, що не мають 
ані освіти, ані досвіду роботи, тому 
працевлаштувати їх набагато важче.

—  Куди  тоді  працевлаштувати 
таку жінку?

Центр адаптації жінок приймає 
учасниць з 2010 року, і за цей час 
ми налагодили зв’язки з приватними 
підприємцями, громадськими орга-
нізаціями та Центрами зайнятості. 
Ми розуміємо, що питання працев-
лаштування таких жінок потребує 
певного часу, тому, поки триває по-
шук, працівники Центру залучають жінку до роботи у теплиці та по гос-
подарству. Це, в свою чергу, дисциплінує і привчає до відповідальності, 
що дуже цінується роботодавцями.

За період перебування в Програмі ми намагаємось навчити жінок 
складати резюме, готуватись до співбесід, комп’ютерній грамотності, на-
вичкам спілкування, тобто тому, що може допомогти їй в подальшому 
самостійно шукати роботу.

— Катерино, наскільки я зрозуміла, пошук роботи — це більше 
ваша індивідуальна робота, ніж робота центру зайнятості?

Ми намагаємось знаходити різні механізми пошуку роботи для наших 
учасниць і всіляко допомагати жінкам. Центр зайнятості для нас є партне-
ром у цьому питанні.

В цілому, пошук роботи для клієнтів нашого Центру є досить клопітким 
процесом, навіть можна назвати його «творчим», однак, ми маємо гарні 
результати і пишаємося ними.
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С ьогодні звідусіль можна почути, що людина вже від самого наро-
дження наражається на небезпеку. І чим далі, тим більше нас ля-
кають жахливими катаклізмами та хворобами. Серед такого потоку 

негативної інформації можна загубитись та втратити можливість дізна-
тись, чого дійсно варто остерігатись та що варто робити, аби не захворіти.

Особливу увагу варто приділити саме тим хворобам, які є найпо-
ширенішими на території України. У наш час серед найрозповсюдже-

ніших хвороб можна виокремити 
ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, гепати-
ти та серцево-судинні хвороби. Всі 
вони є небезпечними та в гострих 
формах смертельними для людини.

В цьому номері ми б хотіли при-
ділити особливу увагу хворобі ту-
беркульозу. Адже основним шляхом 
передачі є повітряно-крапельний 
спосіб, що є надзвичайно небезпеч-
но для людей, що знаходяться трива-
лий час у закритих приміщеннях.

Що таке туберкульоз?

Туберкульоз (від лат. tuberculum — горбок) або сухоти — інфек-
ційна хвороба, збудником якої є мікобактерії туберкульозу (паличка 
Коха). Процес протікання хвороби характеризується утворенням спе-
цифічних гранульом у різних органах та тканинах. Найчастіше вража-
ється тканина легень людини, хоча досить поширеним є туберкульоз 
кісток та нирок. Клітини туберкульозу мають досить високий рівень 
життєстійкості. Так, паличка Коха невразлива під дією холоду, тепла, 
вологи та світла. Ці бактерії зберігаються впродовж 3-х місяців, у воді 
вони зберігають свою життєздатність до 150 діб, в ґрунті можуть пере-
бувати до 1–2 місяців, а в молочних продуктах до 10 місяців. Проте, під 
дією прямих сонячних променів впродовж 2–6 годин бактерії гинуть. 
Таку ж згубну дію мають і речовини, що містять хлор.

Інформація 
для мого здоров’я
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Способи інфікування

Зараження туберкульозом відбу-
вається повітряно-крапельним шля-
хом. Найчастіше люди інфікуються 
під час спілкування із хворою осо-
бою або через продукти харчуван-
ня — продукти тваринного похо-
дження (м’ясо, молоко, сир, яйця). 
Варто зазначити, що туберкульоз 
вражає не лише людські організми, 
а й організми тварин. Мікро бактерії 
можуть потрапити в організм з пи-
лом, через спільні із хворим предме-
ти спільного вжитку: посуд, предмети 
гігієни та інше. Пам’ятайте, інфікува-
тись може будь-хто будь-де!

Фактори, які сприяють 
захворюванню на туберкульоз

Цікаво, що паличку Коха можна 
ідентифікувати в організмі кожної 
людини незалежно від віку, статусу 
та доходів. Ключовим фактором, 
що визначає ймовірність захворі-
ти, є імунітет людини. Так, особи, 
чий імунітет ослаблений постійни-
ми стресами, недосипаннями, поганим та нерегулярним харчуванням, 
хронічними хворобами, мають набагато більшу ймовірність захворіти, 
ніж пересічна людина. До факторів, що суттєво підвищують ризик за-
хворіти, можна віднести:

 • інфікування хворобами, які призводять або супроводжуються зни-
женням імунітету (цукровий діабет, гормонозалежні захворювання, 
виразкова хвороба, психічні захворювання, ВІЛ-інфікування, хро-
нічні неспецифічні захворювання легень);

 • порушення режиму та незбалансоване харчування;

 • постійні стресові ситуації, що призводять до нервових зривів;

 • алко- та наркозалежності;

 • тютюнопаління;

 • асоціальний спосіб життя
Звичайно, цей перелік можна поповнити низкою факторів, таких як 

тривале перебування у закритому приміщені із хворим на відкриту фор-
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му туберкульозу, перебування у тем-
них, переповнених людьми та не 
провітрюваних приміщення.

Симптоми туберкульозу

Туберкульоз належить до списку 
тих хвороб, симптоми яких не за-
вжди можна вчасно ідентифікува-
ти. Так, цю хворобу можна 100% 
ідентифікувати за допомогою рент-
гену. Проте, існує ряд симптомів, 
при яких варто звернутися до те-
рапевта.

До таких можна віднести:

 • тривалий кашель (2–3 тижні);

 • крововідхаркування;

 • задишки;

 • лихоманка (переважно від 37.1 — 
37.5 °С);

 • підвищена пітливість (переважно 
вночі);

 • біль у грудній клітці;

 • погіршення апетиту;

 • раптове схуднення;

 • постійна слабкість та підвищена 
втомлюваність.

Якщо Ви ідентифікували хоча б дві ознаки, терміново звертайтеся до 
терапевта, адже вчасне виявлення хвороби значно полегшує та змен-
шує тривалість лікування.

Лікування туберкульозу

Туберкульоз виліковний! Тривалість лікування залежить від вчасності 
діагностування хвороби. Так, курс лікування може тривати від 2 місяців 
і до року. У випадках загострених стадій перші місяці хворий знаходиться 
під наглядом у лікарні. Лікування туберкульозу переважно медикаментоз-
не та передбачає комплекс лікарських засобів, які формують певну схему 
лікування. Надзвичайно важливим є безперервність та своєчасність ліку-
вання, адже при перериванні лікування хвороба починає прогресувати 
та ускладнюються її наслідки.
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Наслідки та ускладнення 
після туберкульозу

При вчасному та ефективному 
лікуванні туберкульоз може лишити 
лише рубці на внутрішніх тканинах 
органів людини. Якщо ж лікування 
було перервано або невчасним, то 
можна спостерігати легеневі крово-
течі, кровохаркання, легенево-сер-
цева недостатність та інші форми 
ускладнень, а подекуди смерть.

Профілактика туберкульозу

Оскільки фактори, що сприяють 
інфікуванню туберкульозом є як 
внутрішні (імунітет людини), так 
і зовнішні (спільне проживання, спіл-
кування, умови життя), відповідно 
існують різні форми профілактики 
туберкульозу.

Так, для зменшення ймовірно-
сті інфікуватися варто підтримувати 
свій імунітет. Найефективнішим спо-
собом є збалансоване харчування, 
що збагачене вітамінами, овочами 
та фруктами. Доречними будуть за-
няття фізкультурою, достатній сон 
та прогулянки на свіжому повітрі.

Щодо приміщення, де ви перебу-
ваєте тривалий час, достатньо освітле-
ним і в ньому повинне здійснюватись 
регулярне провітрювання і вологе 
прибирання.

В умова обмеженого руху та тривалого перебування в кімнатах, де 
живе досить велика кількість людей, основними правилами профілакти-
ки мають бути регулярні вологі прибирання, провітрювання. За умов, 
що Ви підозрюєте ту чи іншу особу у хворобі, намагайтеся мінімалізува-
ти спілкування, не користуйтеся спільними побутовими речами та звер-
ніться до лікаря.

Пам’ятайте, що прості правила поведінки та увага до свого здоров’я, 
допоможе уникнути ряд смертельних хвороб та відчути всю радість 
життя!
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С учасне життя наповнене різними подіями, і всі вони так швидко 
відбуваються, що іноді ми їх і не запам’ятовуємо. Хоча деякі за-
лишають помітний слід у нашому житті. Чому, як кажуть вчені, ми 

більше всього запам’ятовуємо щось погане, людей, які нас образили або 
примусили злитись. Звідки ж така реакція, чому ми пам’ятаємо погані 
емоції і як з ними боротись аби вони не шкодили, а приносили позитив-
ний результат?

Цього разу ми спробуємо розповісти про таку емоцію як гнів. Власне, 
гнів — це одна з базових емоцій, які відчуває людина, і вона так само 
впливає на наше самопочуття і здоров’я, як щастя, радість, тривога. Це до-
сить потужна емоція, нехтування і придушення якої може призвести до 
серйозних наслідків.

Основними біологічними ознаками цієї емоції є підвищений тиск, 
збільшення ритмічності пульсу, блиск в очах, розширені зіниці, напруже-
ність у м’язах. У соціумі розлючена людина може себе проявляти за до-
помогою агресивної поведінки, готовності вступити у словесну та фізичну 
бійку, дуже часто розлючені люди доводять свою правоту асоціальними 
способами. Людина у стані неконтрольованого гніву може здійснити ряд 
негативних вчинків.

Гнів. Що це за емоція і які причини її появи?

Гнів — одна з емоцій людини, яка може мати як позитивний, так і не-
гативний вплив. Для того, щоб визначити межу між позитивним та не-
гативним впливом гніву на особу, варто розглянути причини появи гніву.

Серед найрозповсюдженіших причин появи гніву можна виділити:
Обмеження свободи. Будь-яке обмеження свободи людини — фізич-

ної, економічної і навіть психологічної — зазвичай викликає гнів. Обме-
ження фізичної свободи є універсальним способом активувати гнів.

Бар’єри у досягненні поставленої мети. Одна із розповсюджених при-
чин гніву є бар’єри чи перешкоди, які ми не можемо подолати у процесі 
своєї діяльності. Це дуже важливий момент, адже все своє життя ми вико-
нуємо певні дії, чогось бажаємо та щось досягаємо. Кожен раз, коли у нас 
щось не виходить, ми починаємо злитись і вже не отримуємо задоволення 
від процесу, а концентруємо всі свої сили і думки на одному аспекті і не 
бачимо альтернативних варіантів. Неконтрольований гнів значно зменшує 
ймовірність позитивно вирішити ситуацію, що склалась.

Власне, вже від самого нашого народження нам властиві емоції, на-
віть немовля, яке ще не вміє говорити, але вже може активно показува-
ти своє незадоволення. Зазвичай незадоволення та гнів виникають через 

Гнів: «Хто кого?»
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неприємні стимуляції. Серед таких 
от неприємних факторів, які можуть 
викликати гнів, можна виокремити 
гучну музику, неприємні слова, не-
приємні відчуття (холодна вода зран-
ку) та інші зовнішні фактори.

Ще однією причиною появи гніву 
може бути біль. Коли ми не може-
мо подолати фізичний чи душевний 
біль, ми починаємо злитись. Знову ж 
таки, цей неконтрольований гнів не 
дозволяє адекватно оцінити ситуацію 
та знайти об’єктивні причини чому ті 
чи інші люди так чинять.

Але найчастіше некерований гнів є причиною стресу і проблем: у вза-
єминах із колегами, із родичами, з друзями, з навколишнім світом і навіть 
самим собою.

Звичайно, це не повний перелік, автори статті чітко усвідомлюють, шо 
причини появи гніву можуть бути індивідуальними, проте думки та реакції 
зазвичай мають спільний характер. Так, в ситуаціях, коли Ви розлючена, 
найтиповішими думками та відчуттями є:

 • відчуття, що вас обманули, вчинили несправедливо і взагалі вико-
ристали;

 • відчуття ненависті, тотальної ненависті і дуже часто вона не має кон-
кретного об’єкта;

 • бажання нашкодити оточуючим, помститись;
 • відчуття провалу і незадоволення собою

Ці почуття можуть супроводжуватись певними діями:
 • вчинення імпульсивних та необдуманих вчинків (в стані афекту);
 • під дією неконтрольованого гніву виникає сліпа помста, яка має 

бути реалізована будь-яким шляхом;
 • неконтрольований гнів дозволяє маніпулювати цією людиною і може 

призводити до небажаних наслідків;
 • виникає бажання відновити рівновагу і помститись стороні, що об-

разила;
 • виникає вербальна атака або фізичні дії, що направлені на об’єкт 

гніву.
Щодо реакції організму на такий значний викид адреналіну, то вона 

може бути різною від раптового підвищення тиску до неконтрольованих 
і неусвідомлених дій. Найтиповішими реакціями гніву є почервоніння об-
личчя, напруженість тіла. Дуже легко ідентифікувати гнів по виразу об-
личчя людини. Одразу впадають у вічі напружений лоб та блиск в очах.

Ми навели такий детальний перелік ознак та дій розлюченої людини для 
того, аби Ви могли вже на ранніх етап ідентифікувати гнів. Саме усвідом-
лення того, що Ви почали злитись, суттєво зменшує шанси на неконтрольо-
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вану поведінку, необдуманих вчинків 
та слів. Крім того, гнів — це досить 
сильна емоція, яку можна направити 
в позитивне русло та досягти успіху.

Чи дійсно гнів може так негативно 
впливати на людину?

Якщо це неконтрольований гнів, 
то так. Якщо ж ви навчилися його 
контролювати і позитивно викорис-
товувати, то він може забезпечити 
швидке та раціональне вирішення си-

туації. Як зазначають британські вчені, це базова емоція, яка відіграла до-
сить важливу роль у еволюції людини. Гнів мобілізує людину і допомагає зі-
брати всі сили і захистити себе. Можливо, ні в якому іншому стані людина 
не відчуває себе настільки сильною і хороброю. Крім того, ті ж самі бри-
танські вчені зазначають, що основним компонентом успіху є гнів, який, 
вдало скерований, переростає в почуття здорової конкуренції. Людина 
у такій ситуації знаходить шляхи успішного вирішення конфліктів, різних 
ситуацій, реалізує найкращі проекти.

Як навчитись контролювати гнів?

Є кілька порад, як гнів піддати контролю.
Наприклад, найрозповсюдженійший спосіб — це зупинитись і глибоко 

вдихнути. Психологи радять порахувати до десяти і тільки тоді говорити 
свою думку. Одним із найдієвіших є фізично віддалитись від джерела гні-
ву — відійти в сторону, пройти кілька метрів та повернутись.

Ми починаємо злитись, коли чогось не розуміємо, коли нам не дають 
достатньої кількості інформації. Як тільки Ви відчули, що перестаєте себе 
контролювати, спробуйте уточнити, запитати якомога більше, продемон-
струйте на словах на скільки та чи інша ситуація Вас ображає, уточніть, 
якої інформації Вам бракує. Намагайтеся говорити на звичайних тонах, 
не вдавайтеся до крику. Спокій та адекватність дій має набагато позитивні 
ший та більший вплив на вашого співбесідника.

Одним із дієвих способів вирішити позитивно конфлікти або непоро-
зуміння є медіація. Про цю техніку ми розповімо у наступному номері 
нашого журналу.

Ще одним способом керування своїм гнівом є намагання уявити себе 
на місці свого співбесідника і намагатися відчути чи пережити те, що зараз 
відчуває він (вона).
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Якщо Ви розізлились і розумієте, 
що виплеск емоцій станеться, спро-
буйте гнів перетворити у діяльність. 
Це може бути заняття спортом: во-
лейбол, покачати прес, поплигати. 
Якщо у Вас немає умов для фізичних 
вправ, спробуйте просто порвати па-
пір, рвіть на якомога менші шматоч-
ки, а потім викиньте його у смітник.

Намагайтесь переключатись із од-
нієї діяльності на іншу, пройде тро-
хи часу, і ви зрозумієте, як зробити 
правильно.

Ці прийоми допоможуть, якщо 
спалахи гніву нечасті та не надто 
емоційні. Якщо Ви усвідомлюєте, що Ви злитесь часто і багато, спробуй-
те завести маленький щоденник, де зазначайте час, коли Ви розізлились, 
хто став об’єктом Вашої злості, причини (що конкретно Вас розлютило, 
намагайтесь писати не про людину, а про ситуації, дії і вчинки. Нама-
гайтесь аналізувати не людей, а їх вчинки), та Ваше особисте ставлення. 
Такий маленький щоденник допоможе Вам ідентифікувати зони та дії, 
які Вас злять, дозволить подумати над причинами та попрацювати над 
особистим ставленням.

І на завершення гарна японська дзен-будійська притча:

Якось до просвітленого майстра дзен Хакуіна прийшов саму-
рай, великий воїн, і запитав:

— Чи є пекло? Чи є рай? Якщо є рай і пекло, то де ж воро-
та? Де я можу увійти? Ця людина була простим воїном. Воїни 
завжди прості, нехитрі. Він знав тільки дві речі: життя і смерть. 
У нього не було ніякої філософії, він просто хотів знати, де во-
рота, щоб уникнути пекла і потрапити в рай. І Хакуін відповів 
так, щоб воїн зміг зрозуміти.

— Хто ти? — Запитав Хакуін. — Я самурай, — відповів воїн. 
То дуже почесна річ — бути самураєм в Японії. Він сказав: 
«Я — самурай, лідер самураїв. Сам імператор віддає данину по-
ваги мені». Хакуін розсміявся і відповів: — Це ти самурай? Ти ви-
глядаєш якимось жалюгідним обірванцем! Самурайська гордість 
була зачеплена. Він забув, навіщо прийшов. Він миттєво вихопив 
меч і зібрався вбити Хакуіна. Хакуін засміявся і сказав:

— Це і є ворота пекла. З мечем, в гніві, — ти відчиниш їх. Са-
мурай негайно все усвідомив. Він вклав меч у піхви… а Хакуін 
сказав: — А тут відкриваються ворота раю.
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« Ж інка», «дружина», «мама» — ці заповітні слова хоче почути 
кожна жінка у своєму житті. А особливо жінки, що народи-
лись в Україні. Нас, українок, змалечку виховують берегиня-

ми родини, навчають піклуватись і оберігати.
А чи може жінка народити здорову дитину, нащадка, якщо не буде 

берегти своє здоров’я? Особливо репродуктивне здоров’я.
У цьому номері автори хочуть приділити увагу репродуктивному 

здоров’ю жінок, адже в будь-яких умовах проживання жінка повинна бе-
регти та піклуватись про себе.

Що таке репродуктивне здоров’я?
Репродуктивне здоров’я — це можливість мати безпечне сексуальне 

життя, зберігати здатність до народження дітей та можливість вирішувати 
коли і як часто народжувати*.

Яким чином можна вберегти себе від хвороб, особливо в умовах анти-
санітарії та обмеження фізичного пересування?

По-перше, потрібно знати про перші ознаки хвороби і якомога швид-
ше відвідати лікаря та отримати лікування.

По-друге, намагайтесь якомога частіше митися та тримати свої статеві 
органи в теплі.

По-третє, під час статевого акту використовуйте презерватив або інші 
бар’єрні засоби.

Серед розповсюджених хвороб, що передаються статевим шляхом або 
тих, що вражають репродуктивні органи, є гонорея, хламідіоз та сифіліс.

Основними ознаками хвороби є:
 • шкіряна сип;
 • ранки та язви на зовнішніх статевих органах;
 • незвичні виділення, яким притаманних жовтий колір та специфіч-

ний запах;
 • різні нарости та біль при сечовиділенні.

Якщо ви помітили у себе щось із цих первинних ознак — звертайтеся 
до лікаря!

Трохи детальніше про хвороби, що передаються статевим шляхом.
Гонорея — це бактеріальне захворювання, що передається при будь-

якому із видів статевого акту. В зону ризику потрапляють особи, що мають 
кілька статевих партнерів та мають незахищений секс. Основними озна-
ками захворювання є виділення гною та набряки у відповідних органах. 
Хвороба протікає по-різному у чоловіків та жінок. Зокрема, для жінок 
характерне те, що перші 2–3 тижні хвороба протікає майже без симпто-
мів. Лише у кожної шостої — сьомої жінки через 3–7 днів після зараження 

* За метеріалом інформаційної брошури «Репродуктивное здоровье», МБФ 
«Альянс», 2012.

Бережи себе
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розвивається гострий запальний процес у нижньому відділі сечостатево-
го тракту з болями в попереку, тяжкістю внизу живота, різями і печіння 
під час сечовипускання*. У жінок гонорейний процес має багатозоновий 
характер, адже він уражає одночасно сечівник, залози передодня піх-
ви, шийку матки, а також нерідко і пряму кишку, що супроводжується 
кров’яними та жовтими виділеннями.

Якщо хворобу не лікувати, то це може призвести до статевих розладів, 
формування фригідності у жінок, безпліддя. Гонорея несприятливо по-
значається на протіканні вагітності. У жінок, хворих на гонорею, частіше 
реєструються загрозливі і повні викидні, передчасні пологи, післяпологові 
ускладнення, зараженя дитини гонореєю очей (бленореєю) під час поло-
гів або гонореєю нижніх сечостатевих шляхів (виключно дівчаток).

Лікується хвороба виключно антибіотиками.
Хламідіоз — це інфекційна хвороба, що передається під час статевого 

акту. Основними ознаками є запалення статевих труб, больове сечоспус-
кання та дискомфорт. У жінок хламідії можуть викликати запальні про-
цеси органів малого тазу (ендометрит, сальпінгіт, сальпінгоофорит), бути 
причиною позаматкової вагітності, викиднів, хронічного болю, безпліддя. 
Цікаво, що захворювання може протікати або в безсимптомній формі, 
або навпаки — із різкими запаленнями.

Лікування виключно антибіотиками. На час лікування забороняють 
статеве життя, вживання алкогольних напоїв, гострої їжі, тривалі фізичні 
і психічні перевантаження.

Сифіліс — інфекційне захворювання, що передається статевим шля-
хом та уражає шкіру, слизову оболонку, внутрішні органи, кістки, нервову 
систему. Серед первинних ознак можна виділити появу безболісної язви 
на зовнішніх статевих органах або ротової порожнини. Для сифілісу ха-
рактерна відсутність яскравих ознак захворювання, що суттєво ускладнює 
діагностику, проте, до вторинних ознак можна віднести суттєве збільшен-
ня лімфатичних вузлів. Для найважчої стадії захворювання характерний 
висип на долонях та підошвах ніг. Крім того, спостерігаються суттєві голо-
вні болі, втрата апетиту та випадіння волосся. При сифілісі суттєво уража-
ються судини, а особливо аорта, стінка якої втрачає свою високу міцність, 
еластичність і під тиском крові поступово розтягується й може розірва-
тись. Розривання аорти призводить до майже миттєвої смерті.

Лікування виключно антибіотиками.
Варто зазначити, що алкоголь, вживання наркотиків та наявність ве-

ликої кількості сексуальних партнерів сприяє загостренню захворювання 
та унеможливлює ефективне та швидке лікування.

Пам’ятайте, вчасно ідентифікувавши хворобу, ви зможете 
швидко та ефективно вилікуватись та стати мамою!

* За матеріалами інтернет-енциклопедії «Вікіпедія».
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У минулому номері ми вам розповідали про цілющі властивості чаю 
та кави. Зараз ми хочемо продовжити цю тему, але з позиції роз-
витку людства. Яким чином ці напої відіграли визначну роль у на-

шій історії?
Спробуємо розповісти, звідки походять ці напої, яким чином вони по-

трапили до нашого столу та як їх поява змінила світ.
Цікавим є той факт, що як чай, так і кава мають досить специфічний 

вплив на організм людини. Власне, за такий досить приємний та тонізую-
чий ефект ці напої дістали назву «смаки раю». Проте не лише чай та кава 
відіграють важливу роль у нашому житті. Але всьому свій час.

Нашу розповідь хочемо почати із дещо інших звичних для нас речей.
Сіль та перець, власне, немає нічого повсякденнішого на нашому столі. 

Ми настільки звикли до цих приправ, що і не уявляємо, чи можна готувати 
без них. Так, сіль, як зазначають науковці, супроводжувала нашу цивіліза-
цію ще від самого початку, проте перець дістав своє визнання лише в Се-

редньовічні часи. В той час прянощі, 
зокрема перець, коштував дуже до-
рого і не кожен міг собі дозволити 
хоча б скуштувати його. Що шляхет-
нішим був дім, то більше в ньому спо-
живали перцю.

В Середні Віки спеції дуже часто 
виконували роль грошей, а подекуди 
заміняли їх. Так, іноді за них можна 
було придбати корабель або пере-
дати у спадок. Більше того, їх вико-
ристовували не лише у стравах, але 
й у якості дорогоцінних подарунків, 
які за вартістю не поступались ко-
штовностям.

Є дві версії такого захоплення перцем та іншими прянощами. Перша —
це приправи дістали таке визнання через властивість зберігати продукти, 
адже в ті часи м’ясо практично не зберігалось і його можна було вживати 
лише з великою кількістю спецій. Друга — це романтичні уявлення євро-
пейських вельмож про походження спецій. У їхній уяві перець ріс, мов 
бамбуковий ліс, на рівнині поблизу самого раю. Люди вірили, що пахощі 
прянощів — це аромати раю і у них є можливість їх купити. Власне, таке 
значне зацікавлення ароматами Сходу в Середні Віки дозволило налаго-
дити міцний торгівельний зв’язок зі Сходом, що подалі зумовив розвиток 
європейської культури в цілому.

Смаки раю
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Однак захоплення прянощами 
спричинило й ряд географічних від-
криттів, таких як відкриття Амери-
ки та Австралії. Христофор Колумб 
та Васко да Гама відправилися на по-
шуки нових морських шляхів до Індії 
за прянощами. Тому з впевненістю 
можна сказати, що прянощі відіграли 
значну роль у розвитку Європи, хоча 
й не лише прянощі.

Ще одним досить звичним для 
нас вранішнім атрибутом є кава. 
Власне, зараз майже кожен тре-
тій не уявляє свого життя без кави, 
а з’явилась вона на території Євро-
пи лише у XVI столітті. Саме в той 
час габсбурський лікар Леонард 
Раувольф об’їздив весь Близький 
та Середній Схід, де натрапив на не-
звичний напій, який вживали араби 
та турки кожного дня. Цікавим є той 
факт, що каву називають «вином іс-
ламу». Цю назву кава дістала через 
свій ефект, адже цей неалкоголь-
ний, не п’янкий, а навпаки, тоні-
зуючий напій, наче створений для 
культури, що забороняє алкоголь.

Саме ці властивості дозволили 
каві посісти почесне місце в європейській культурі надовго. Це зумовле-
но тим, що до XVII ст. в Європі існував культ алкоголю, тобто вина та пива. 
Ранок як пересічних селян, так і городян починався із пива чи вина, які 
дурманили свідомість. Із появою кави Європа почала тверезіти. Адже ко-
феїн у каві впливає на центральну нервову систему, а саме, пришвидшує 
розумову діяльність, прискорює сприйняття. Вона стимулює розумову 
діяльність і не викликає депресії.

Важливо зазначити, що кава стала атрибутом європейського світ-
ського життя. Власне, всі важливі домовленості та угоди відбувалися 
у кав’ярнях за чашкою кави. Кав’ярні стали центром світського життя. 
Так, стали популярні спеціалізовані кав’ярні, наприклад, для капітанів 
та власників кораблів, купців і страхових агентів. Кав’ярні стали відвід-
увати, аби дізнатися найсвіжіші галузеві новини. Ці заклади стали пер-
шими біржами, які відвідували ділові чоловіки. В Англії у той час жінкам 
відмовляли в доступі до кав’ярень. Іншими словами, кав’ярні були пе-
редусім закладом для залагоджування справ, а вже потім для політики, 
мистецтва та літератури. Важливо зазначити, що, починаючи із XVII ст., 
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майже на всіх сімейних портретах 
європейських вельмож центральне 
місце посідали сніданки за кавою. 
Таким чином, поява кави зумовила 
новий етап розвитку як соціального, 
так і бізнесового життя, вона лишила 
помітний слід у мистецтві та інших 
сферах життя суспільства.

Не дивлячись на таку значну по-
пулярність кави, вона все ж таки 
XVIII ст. поступилась чаю. Власне, 
у 1610 році чай вперше з’явився 
в Європі за ініціативи голландської 
Ост-Індійської компанії, хоча широ-
кої вживаності дістав лише у 1720–
1730-тих роках. Свою популярність 
чай дістав через відносно недорогу 
ціну. Адже в той час пити каву могли 
собі дозволити лише заможні верстви 
населення, в той час як дрібні міщани 
широко вживали чай, що за власти-
востями майже не поступався каві.

Досить доступний чай зумовив 
високий попит на чайне дерево, що 
призвело до тотального засадження 
територій острова Ява та значної 
частини індійських територій дере-

вами чаю. Тогочасні колонії Великої Британії стали чайними придатками 
цієї великої імперії, що досить помітно змінило як їх культуру, так і флору 
і фауну.

Проте перелік усіх смаків, що й досі приносять задоволення людству, 
не завершений. Після тривалої моди на чай в оселях заможних осіб 
з’явився шоколад. Шоколад був суто жіночим напоєм, який прикрашав 
усі жіночі посиденьки. В той час, коли чоловіки вирішували справи за ка-
вою, жінки насолоджувались приємним смаком та ароматом шоколаду. 
У ХVIII–XIX ст. шоколаду почали приписувати магічні властивості. Медики 
того часу заявляли, що шоколад відновлював стійкість нервової системи, 
покращував колір обличчя, а деякі види шоколаду сприяли омолодженню 
та продовжували життя.

Ось так сучасні атрибути нашого щоденного життя зробили значний 
вплив на розвиток суспільства в цілому. І хто-зна, чи могли б ми зараз так 
жити, якби не перець, кава та чай та відважні люди, які долали сотні тисяч 
миль задля їх пошуку.
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Я к часто ми читали казки чи розказували історії своїм дітям, меншим 
сестричкам чи братикам?
Я думаю, що кожен із нас хоча б раз прочитав, розказав чи слухав 

цікаву історію із повчальним змістом.
Можливо, Ви ніколи не задумувались, але в казках прихована народна 

мудрість, яка базується на століттях досвіду наших дідусів та бабусь. Все, 
що вони хотіли передати нам, — саме там, в казках. Вустами казкових 
герої говорить мудрість. 

Проте ми не можемо стверджувати, що лише народні казки мають та-
кий великий вплив. Зараз сучасні казки розказують не лише дітям, але 
й дорослим. Дуже часто для того, щоб людина зрозуміла свою помилку чи 
навпаки зібралась і прийняла рішення, вона читає казки.

У цьому номері ми хочемо запропонувати Вам спробувати прочитати 
маленьку історію, можливо, вона зробить свій внесок у Ваше життя , а для 
цього спробуйте відповісти для себе на ряд запитань після 

Обручка царя Соломона

Цар Соломон царював в Ізраїлі в 10 столітті до нашої ери і славився ви-
значною мудрістю та величчю своїх міст і храмів. Його знали усюди і всі 
поклонялися його мудрості та справедливості. Одного разу він попросив 
своїх радників зробити йому обручку зі спеціальним написом. Він сказав 
їм: «Я хочу, аби ці слова змінювали мій настрій – від печалі до радості 
і навпаки».

Це було досить складне завдання, яке потребувало значних зусиль і му-
дрості. Радники тривалий час роздумували над Соломоновим завданням 
і врешті-решт подарували царю обручну із надписом: «І це все пройде!»

Мораль: Сократ говорив: «Пам’ятайте, в людських справах немає ні-
чого незмінного; і через це варто уникати надмірної радості чи печалі».

Ось кілька запитань, які можуть викликати певні асоціації чи відкриття 
особисто у Вас 

 • Що Ви відчуваєте, коли чуєте слова: «І це все пройде»?

 • Чи часто Ви знаходитесь під впливом надмірної радості чи печалі, 
про яку говорить Сократ?

 • Чому цар Соломон попросив своїх радників зробити саме такий 
напис?

 • Чи можете Ви особисто змінити свій настрій чи настрій оточуючих? 
На скільки це енергозатратно для Вас?

Казка і бубликів в’язка
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У сі ми знаємо і бодай раз у своєму житті читали прекрасні ві-
рші Сергія Єсєніна. Вони вже з першого рядка віють любов’ю, 
радістю і незвіданим легким відчуттям тремтіння серця. А чи 

знаємо ми, кому Єсєнін присвячував величні рядки і з ким хотів про-
жити все життя?

Історія великого кохання Сергія Єсєніна почалася в 1921 році, в той 
час, коли він зустрів жінку, що була на 18 років за нього старшою. Стар-
ша, з іншої країни, танцівниця Айседора Дункан покорила серце Єсєніна 
вже при першій зустрічі. У своїх листах до друга Сергій писав про пер-
ше справжнє й глибоке кохання. У цій вольовій та цілеспрямованії жінці 
поет знайшов близьку людину, якій міг довірити всі свої внутрішні страхи 
та переживання.

 Майже відразу Єсенін і Дункан стали жити разом. На момент їхньо-
го знайомства поетові було 26 років, а Айседорі — 44 роки. Проте цей 
великий союз відомий не лише великою різницею у віці, як зазначають 
матеріали, що знаходяться у музеї Єсєніна, цей союз відомий тим, що Єсє-
нін не розмовляв англійською, а Дункан — російською, вони розумілись 
на мові кохання.

Під час знайомства Єсєнін заворожив жінку своїми золотими кучерями 
та блакитними очима. Побачивши Єсєніна, Айседора промовила лише три 
слова — «янгол», «золота голова» та «чорт». Власне цими трьома словами 
Айседора зуміла описати справжню вдачу поета. Вже в той же день вони 
каталися на конях і Єсєнін кричав: «Повінчані, повінчані!», на що жінка 
лише посміхнулась і погодилась.

Союз цих двох творчих та надзвичайно відомих людей був досить 
строкатим, адже як зазначали друзі Єсєніна, це був любовно-скандальний 
союз, який був приречений. Він був приречений через те, що обоє за-
надто сильно любили один одного. Пізніше Айседора у своєму щоденнику 
напише про трагізм своєї любові до Сергія: «Я розуміла, що мій вік не 
зможе забезпечити Сергію тривале безхмарне життя. Дуже скоро я ста-
ну хворою і буду викликати лише жалість, а не любов. Я покинула його 
на пероні Московського вокзалу. Я знала, що наше розлучення буде для 

Історія великого кохання 
Айседори Дункан 
та Сергія Єсєніна
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нього важким, але так буде краще 
для нього». Три щасливих роки Сер-
гій подорожував по Європі разом 
із дружиною по гастролях. З часом 
поет почав випивати і задивлятися 
на молодих жінок. Дункан нічого не 
лишилося, як відпустити коханого.

Після цього союзу Сергій одру-
жувався, в той час як в Айседори 
це був єдиний шлюб. Вона продо-
вжувала займалася танцями. Дун-
кан стала найвідомішою танцюрист-
кою в минулому столітті, вона була 
відома своїм танцем із шарфом в 
стилі модерн. Власне, це вона за-
провадила традицію рухатися віль-
но в танці, рухатися так, як хоче 
душа, а не старі канони. Теж саме 
вона зробила і у своєму житті — 
рухалась, як того хотіла душа, а не 
суспільні канони.

Сергій Єсєнін із дружиною Айседорою Дункан, 1923 р.

Айседора Дункан із чоловіком Сергієм Єсєніним 

та прийомною дочкою Ірмою, 1922 р.



34

вір
ші
 н

аш
их
 у

ча
сн
иц
ь

Вірші наших учасниць
К оли сторонні люди чують про клієнтів нашого Центру, вони навряд 

чи намагаються побачити і відчути те, що мене особисто надихає 
і дає сили для нового робочого дня. Це великі очі, що світяться 

надією та вірою у майбутнє, у світле майбутнє без труднощів, з родиною, 
достатком і коханою людиною. Є очі наших учасниці, які абсолютно від-
криті змінам і готові до дій.

Вечір…кава…і вірші однієї з наших учасниць (хоча це так не «по-
людськи» називати учасницею, ми їх називаємо по-домашньому і лагідно 
«дівчата») Наталі Мєлєхіної.

Її щирість, правдивість та палітра образів у віршах проникає у самі по-
таємні куточки душі і примушує звучати по-новому.

Це жінка із досить важкою долею, хоча в нашому Центрі переважна 
більшість таких. Вірші Наталі — це не тільки розповідь про свої почуття, 
переживання, але й про спроби визначити, що є дійсно важливим у житті 
і над чим потрібно працювати — що таке життя, Бог, хто друг, а хто во-
рог. А також найголовніше питання: яка мета мого життя? Хто я на цій 
землі? Від рядка й до рядка зростає впевненість в тому, що вона зможе 
розібратись і знайти себе в такому непростому, але безмежно яскравому 
і цікавому житті.



*

Слова, слова, все лишь слова…
Обрывки, фразы, предложенья.
От них кружится голова,
А сердцу хочется забвенья.

Зачем слова, когда душа
Из клетки рвется, словно птица?
А время тихо, не спеша
Идет по следу, как лисица.

Словам доверья больше нет,
Открытость где-то заблудилась.
Надежды яркий нежный свет —
Вот что осталось в моих жилах.
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Все относительно, увы.
И время чувствами и снами
Без слов излечит то, с чем вы
Давно справлялись лишь словами.

Слова, слова … Одним словам
Не стоит доверять слепо.
Жизнь смысл дает твоим мечтам
Тому, что было так нелепо.

Слова, слова … Все лишь слова,
Обрывки, фразы, предложенья …
От них кружится голова,
А сердце просит вдохновенья.



*

Мне бы в небо, мне бы в небо,
К синим птицам в стаю влиться.
Снова к небу, снова к небу
Поднимаю я ресницы.
Там неопытным пилотом, Управляю я полетом,
Управляю я полетом.
Легкий бриз коснется крыльев
Моего автопилота.
С высоты небесной глади
Мне видны земные дали,
Где была еще вчера я,
Обо мне позабывали.
Сердце сжала боль тупая,
Только небо лечит раны.
Только в небе я как птица,
Чувствую, что я живая.
Неизведанны просторы,
Я лечу — и я рискую.
Даже в бури и ненастья
Небо синее рисую.
Мне не важно, утро, вечер,
Снег, жара, ли, листьев шелест.
Я в полете, словно птица,



36

вір
ші
 н

аш
их
 у

ча
сн
иц
ь

Ощущаю неба прелесть.
Полечу туда, где солнце
Озарит мой путь лучами .
Лунный свет откроет двери,
Где меня уже не ждали.
Я как птица, я как птица
Расправляю свои крылья.
Только в небе, только в небе
Прогоняю все, что было.
Я лечу, а это значит,
Сердце бьется, замирая.
Этот пульс стучит иначе —
Это значит, я другая.



*

Что такое печаль? Это солнца закат.
Это ветки увядшей сирень.
Это грусти глоток из пролившихся слез
Из-за грез, о которых не спели.
Что такое любовь? Это страсти поток.
Это нежность, тепло тех, кто рядом.
Ощущенье того, что ты можешь без слов
Объяснится одним только взглядом.
Что такое мечты? Это мир без границ,
Это то, без чего жизнь померкнет.
Это внутренний бунт, это мысли полет,
Это поиск того, в чем мы крепнем.
Что такое тоска? Это сердце в тисках.
Это отблески прошлых иллюзий.
Это плачет душа, это горький нектар,
Это ссадины острых колючек.
Что такое душа? Это хрупкий росток.
Это птица, парящая в небе.
Без любви и добра погибает она
И страдает, как в огненном склепе.
Что такое судьба? Это ягодный фреш.
Он бывает и терпким, и сладким.
Это жизни букет всевозможных цветов.
Он бывает прекрасным и гадким.
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Что есть жизнь без любви,
А любовь без мечты?
Что есть слезы без вкуса печали?
Что такое мечты без окраса судьбы?
Чорно-белые жизни медали.
Кто есть мы? Кто есть я?
Что есть времени ход?
Для чего мы живем в этом мире?
Кто есть Бог? Где мой друг?
Где мой брат или враг?
Все запутано в жизни эфире.
Я найду свой причал, привяжу свой баркас.
И согревшись под волны прибоя,
Я пойму в чем мой смысл,
Повстречав свой рассвет.
Разберусь, для чего я и кто я.
Что такое слова? Лишь узоры из букв.
Это капли чернил на бумаге.
Это мыслей прилив, это внутренний мир,
Это малость, что скажешь стихами.
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В БО «Конвіктус Україна» постійно впроваджує інноваційні та комп-
лексні підходи у роботі із цільовими групами, що допомагає нада-
вати широкий комплекс послуг, орієнтованих на потреби клієнтів. 

Наразі робота нашої організації зосереджена у двох великих напрям-
ках — реінтеграції в суспільство осіб, які повертаються з місць позбав-
лення волі, і профілактиці інфікування ВІЛ та інфекціями, що переда-
ються статевим шляхом. Крім того, ми знаходимось у постійному пошуку 
нових напрямків і підходів у роботі з вразливими групами. Одним із та-
ких напрямків є профілактика та лікування туберкульозу.

Основними цільовими групами проектів, які реалізуються організаці-
єю, є особи, звільнені з місць позбавленні волі, умовно засуджені, спожи-
вачі ін’єкційних наркотиків, робітники комерційного сексу, трансгендери 
та хворі на туберкульоз.

ВБО «Конвіктус Україна» реалізує низку інноваційних проектів, од-
ним із яких є проект «Профілактика інфікування ВІЛ серед умовно за-
суджених за статті, що пов’язані зі вживанням наркотиків у Київській та Кі-
ровоградській областях». Даний проект реалізується за підтримки МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», у співпраці з Державною 
пенітенціарною службою України. Метою проекту є надання послуг про-
філактики особам, які мають ризик інфікування ВІЛ, на базі 18-ти кримі-
нально-виконавчих інспекцій у двох областях України.

Значні зусилля організації направлені на підтримку державної політики 
у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби Укра-
їни та залучення недержавного сектору до її удосконалення та реаліза-
ції. Так, за фінансової підтримки Уряду Швеції, у співпраці з Державною 
пенітенціарною службою України, Міністертсвом соціальної політики 
України, Конвіктус Швеція, Шведською Службою Пробації та Тюрем, роз-
роблена і успішно впроваджується «Триступенева програма реінтеграції 
в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному терміні 
та звільнені з місць позбавлення волі», у рамках якої працює Центр адап-
тації жінок, що повертаються з місць позбавлення волі, «Дім на півдоро-
ги». Даний центр пропонує якісну модель адаптації жінок і має на меті 
зменшення кількості повторних злочинів та підвищення рівня соціальної 
адаптації жінок, які повертаються з ув’язнення. 

Детальніше із проектами організації Ви можете ознайомитися у розділі 
«Проекти», відвідавши наш сайт.

З кожним роком чисельність нашої команди збільшується, і зараз вона 
налічує близько 60-ти фахівців. Кожен із них є кваліфікованим спеціалі-

Запрошуємо організації 
до партнерства
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стом, експертом у своїй сфері. Це досить потуж-
ний професійний ресурс із великим життєвим та 
практичним досвідом. У лавах нашої організації 
працюють соціальні працівники, юристи, лікарі, 
кейс-менеджери та інші вузькопрофільні фахівці.

Представники організації входять до складу 
таких впливових дорадчих органів, як Київська 
обласна Координаційна рада з питань проти-
дії ВІЛ\СНІДу та туберкульозу, Координаційна 
рада Деснянського району м. Києва, Громадська 
Рада при Київській обласній державній адміні-
страції та Міжсекторальна робоча група при 
Київській Координаційній раді з питань проти-
дії ВІЛ\СНІДу та туберкульозу, робота яких на-
правлена на формування регіональної політики 
у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

Високий рівень професійності нашої діяль-
ності постійно відзначають закордонні колеги та 
фахівці неурядових організація, які проходять 
стажування на базі ВБО «Конвіктус Україна». 
Ми намагаємося забезпечити професійний роз-
виток наших співробітників, тому активно при-
ймаємо участь у освітніх програмах, стажуван-
нях та тренінгах.

За шість років плідної роботи ми приймали 
участь в організації різноманітних виставок, 
конкурсів, видаємо власний журнал, розробля-
ємо інформаційні матеріали для цільових груп 
наших проектів.

Детальніше про нашу діяльність можна дізнати-
ся, відвідавши наш сайт, який постійно оновлюєть-
ся і містить інформацію українською, російською 
та англійською мовами.

http://convictus.org.ua/

Ми постійно розширюємо коло партнерів, залучаємо до співпраці гро-
мадські організації, медичні установи, державні заклади та представників 
громадськості.

На непростому шляху благодійної діяльності ми раді будь-якій допо-
мозі та співпраці зі сторони державних та недержавних організацій. Тож 
якщо ви маєте змогу та бажання допомогти, звертайтеся до нас. Завжди 
раді співпраці!

тел.: +38 044 592 58 47 / факс: +38 044 486 28 91
e-mail: uaconvictus@gmail.com

Дім на півдороги
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