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Ноâорічне ïрèâітàння Єâãенії Кóâøèноâої
Шановні читачі!

М абуть, для кожного з нас Новий рік — пора чу-
дес та змін, час виконання бажань та шанс роз-
почати все по-новому.

У це найказковіше свято року хочеться побажати, щоб 
усі знегоди залишилися позаду, а новий рік став символом 
змін на краще.

Нехай вас завжди наповнює бажання рухатися далі, 
бажання творити і бути щасливим.

Хай тепло Вашої душі зігріває якомога більше людей.

Бажаю Вам рівноваги і гармонії у всьому.

Залишатися сміливим без меж, навіть у найважчих ситуа-
ціях, не втратити стимул і внутрішню свободу.

Не переставати вірити в себе.

Нехай саме цей, Новий 2014 рік, стане прекрасною можливістю продовжити свої успішні починання.

А для тих, хто прийняв рішення розпочати все з чистого аркуша, нехай цей рік буде початком нового 
життя!

З Новим роком, дорогі друзі!

Євгенія Кувшинова, 
виконавчий директор ВБО «Конвіктус Україна»
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Пèсьмо Деäó Мороçó

У большинства людей Новый год ассоциируется с волшебством. И хоть мы давно уже не верим в Деда 
Мороза, а зачастую, и перестали замечать чудесное вокруг себя, но, все же, этот праздник остается 
особенным.

Новый год — это не просто праздник, это точка отсчета. Мы загадываем, чтобы все плохое осталось 
в прошлом году, а желания сбывались в новом. И, кажется, что можно начать что-то заново, стать немного 
другим человеком, забыть все, что не удалось, не свершилось.

Новый год — это самое время помечтать, построить планы, а все старое и ненужное — отпустить.
Это праздник, когда мы можем снова побыть немножечко детьми. Стать наивнее, чище, жизнерадостнее 

и испытать надежду на то, что в грядущем году нас ждет что-нибудь чудесное.
Хотим предложить вам праздничное психологическое упражнение, которое поможет вам развлечься, 

вернувшись в детство, и сделать очень важную для себя работу одновременно. Упражнение называется 
«Письмо Деду Морозу».

Оно помогает подвести итоги прошедшего года, оставив в нем неприятные переживания, и построить 
планы на следующий год. И это особенно важно, так как то, чего мы не можем ясно себе представить, вряд 
ли сбудется.

Предлагаем вам шаблон такого письма, а при желании, вы можете добавлять свои пункты.

Здравствуй, Дед Мороз!
Прошедший год был для меня не простым (опишите почему) ______________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Но были и хорошие моменты (опишите какие) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Иногда я была не довольна собой (опишите, чем именно) __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

А со многими трудностями мне удалось справиться. И я хочу похвастаться тебе тем, что я (продолжите 
предложение) ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Больше всего в этом году мне запомнилось ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

И я хотела бы навсегда забыть _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Я хочу поделиться с тобой самым важным выводом, который сделала в этом году _____________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Я очень хотела бы оставить в прошедшем году ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

И я хочу забрать с собой в наступающий год ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Всемогущий Дед Мороз, я очень хочу попросить тебя исполнить три моих желания: (опишите свои же-
лания очень подробно, постарайтесь при этом представить картинку, как будто они уже сбылись. Важно, 
чтобы желания были достижимыми):

1) __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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3) __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

А я, в свою очередь, буду делать для этого ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

А еще, я хотела бы научиться в новом году _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

И для этого я буду ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Со своей стороны, я обязуюсь принять все твои дары с благодарностью. И отвечать на каждый твой по-
дарок добрыми делами.

С уважением и любовью, хорошая девочка (имя) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Письмо переписать на чистовик, перечитать, сжечь и развеять по ветру.
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Дорогие друзья!

Н овый год — это праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожи-
даемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хо-
рошие перемены.

Что такое Новый год для вас?
Это время мечтать, время надеяться, время верить в то, что ничего не-

возможного нет…
Это новый старт!
Это хороший повод и возможность начать жить по-другому — без обид, ошибок и поражений!
Пусть эти добрые начиная осуществляться.
Пусть каждый день нового года приносит в вашу жизнь что-то новое и непременно хорошее.
«Дом на полпути» всегда для вас открыт и мы готовы помочь реализовать ваши мечты и начинания!
С Новым годом!
С новым счастьем!
С новой жизнью!
С новыми возможностями!

Директор Социального учреждения 
Центр социальной адаптации освободившихся лиц 

«Дом на полпути» 
Воротынцева А. Н.

Ноâорічне ïрèâітàння 
Аннè Воротèнцеâої
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Однак привітати із прийдешніми новорічними святами хочуть не тільки працівники «Дому», але й меш-
канки-учасниці програми. Це листи, які дівчата хочуть надіслати своїм «наставникам» та подругам.

Якщо ви впевнені, що хочете приєднатися до наших мешканок «Дому» і почати своє життя із чистого ар-
кушу паперу, заповніть анкету (стор. 11) та надішліть за вказаною адресою. Ми з радістю допоможемо Вам 
відчути свободу по-справжньому.
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Я кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчення ув’язнення, зустріти цікавих людей, 
знайти підтримку і почати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть її на будь-який ли-
сток паперу та надішліть нам.

Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас корис ними. Заповнену анкету надсилайте 
на адресу:

Центр «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Красно павлівка, 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

Анкетà-çàяâкà нà óчàсть ó ïроекті 
«Дім нà ïіâäороãè»
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Чи є у Вас потреба у відновленні документів? Так ________ Ні ________
Якщо так, то яких саме? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Чи є у Вас 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 із родичами? Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви дітей? ____________________________________________________________________________
Стать __________________________________________ Вік ____________________________________________
З ким зараз перебуває __________________________________________________________________________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми? Так ________ Ні ________
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особливого догляду? Так ________ Ні ________
Якщо так, вкажіть, які саме ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці частини / загону ____________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ОБОВ’ЯЗКОВО  Дата ______________________ Підпис ______________________
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Н ачать жизнь с начала… Громкая фраза, ничего не скажешь! Интересно, у каждого ли человека воз-
никает подобное желание? У меня это не просто желание, а можно сказать потребность. Не потому, 
что в моей прошлой жизни всё было плохо, отнюдь! У меня было всё, о чем многие даже не мечта-

ют, — большая дружная семья, любимая работа, которая обеспечивала финансовую стабильность, близкий 
человек, в котором я души нечаяла, верные друзья и много свободного времени, которое я с большим удо-
вольствием тратила на увлечение музыкой…

«Нет проблем» — именно так можно было озаглавить мою жизнь. Видимо, от того, что всё шло так ровно и без-
упречно, временами мне стало казаться, что живу я скучно. Дом — полная чаша, уверенность в завтрашнем дне — 
маловато что-то и жутко скучно! Всё есть, почему же я несчастлива? Чего-то мне не хватает, чего же? Может быть, 
я принимаю что-то другое за счастье? Неудовлетворенность всем, что имеешь, хочется чего-то большего.

Мой двадцатый день рожденья отмечали весело — море подарков, цветов, поездка на пикник, а потом ве-
чер при свечах с любимым человеком. Утром шумная компания и снова вечер, на этот раз в дискоклубе. Вот 
тут-то мне и предложили «кайфануть». Знала бы тогда, чем это для меня обернется… Но я ведь не из слабых! 
Почему-бы и нет? Укол и… — вот же оно! Вот это счастье! Подобного я не испытывала никогда! О таком 
даже не мечталось! Наконец-то секрет постигнут! Теперь у меня точно всё есть! А дальше как по накатанной. 
Постепенно отпала надобность в друзьях. Зачем кто-то, если теперь комфортно и одному. Утомила работа. 
Хочется отдохнуть, а еще лучше вовсе бросить. Дома надоело сидеть, с новыми знакомыми куда интересней. 
И закружилось, завертелось…

Нет! Я не наркоманка! Наркоман — это тот, что каждый день, да и не раз. А я так, когда захотелось. 
А хотелось всё чаще. Но, ведь весело и в «кайф» — это когда иногда, а когда это в системе — это обыденно, 
а потом и вовсе напряжно. Пятнадцать лет, якобы веселья, утомили! Впору-бы и отказаться, да не тут-то 
было! И вот, когда дошло, что это просто погибель, стало реально страшно! Из тех, с кем начинала колоться, 
в живых остались единицы. У самой со здоровьем неладно. Вены убиты, на теле следы от абцессов, с психи-

Моя èсторèя
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кой проблема — всё раздражает, всё нервирует. И вот тут ты остаешься совсем один на один, сама с собой. 
Никто тебя не понимает, да и тебе никто не нужен, нужно одно, и оно требует тебя, оно тебя терпеливо 
ждёт, зная, что обязательно дождется.

Не знаю, наказание это или всё-таки спасение, но со сроком в шесть лет я оказалась в исправительной 
женской колонии. Вот там-то по-новому пересмотрела и научилась ценить всё то, что ранее казалось таким 
маловажным, незначительным. Отсчёт пошел с нуля. Вспоминала постепенно, что такое дружить, что такое 
работать, что такое общение. И снова появилась в моей жизни музыка.

Произошло чудо? Вряд-ли это можно назвать чудом. Чудо — это когда к получаемому не прилага-
ешь усилий. А мой путь домой был титаническим трудом. Как выдержать на протяжении стольких лет(!) 
постоянное окружение женщин? Женщин с разными характерами, разных возрастов, разным уровнем 
развития? ТЕРПЕНИЕ! Вот, что пришлось в себе взращивать день за днем. То, что на свободе можно просто 
игнорировать, здесь с этим нужно уживаться или… или бороться! Но, ужиться с тем, что противоречит 
твоим принципам, попросту не возможно. Рано или поздно всё-таки начинаешь противостоять стадному 
рефлексу. Ты не можешь пройти мимо, когда гнобят слабого, не можешь закрыть глаза, когда видишь, как 
воруют из тумбочки соседа, не можешь оговорить человека, только потому, что он не с большинством, ты 
высказываешь своё мнение, отстаиваешь свои позиции и каждый раз доказываешь, прежде всего, себе са-
мой, что ты че-ло-век! И это даёт плоды, а именно удовлетворение, что ты не изменяешь себе, не идешь на 
поводу, как это ни сложно! И, конечно, работаешь — уставший, сонный, злой на весь мир и на себя в том 
числе, но работаешь, зная о том, что плата — путь домой! И, сидя за швейной машинкой, понимаешь, какой 
дурой была, что не ценила домашний уют, семью, родных и всё то, чего теперь катастрофически не хвата-
ет. Потеряв всё это, у тебя есть два варианта развязки этой ситуации. Вот тут-то и возникает мысль НАЧАТЬ 
ЖИЗНЬ С НАЧАЛА или довольствоваться тем, что ничего не имеешь.

И тут срабатывает та школа выживания, которую ты прошел в зоне. Неужели все эти усилия были зря? 
Свобода — вот она, но, что в ней есть? Ни жилья, ни работы, ни документов, словом, ничего! Нет даже ми-
нимума, с которого можно взять старт.

И вот для старта существует идеальное место — социальное учреждение для женщин, бывших в заклю-
чении, «Дом на полпути». Колоссальная помощь — крыша над головой, питание, предметы первой не-
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обходимости, медпомощь, моральная поддержка 
со стороны психолога и социальных работников 
«Дома». Восстановление документов, родствен-
ных связей, помощь в поиске работы и жилья. 
Разве может женщина, не имея поддержки, фи-
нансов и веры в себя, сделать это всё в одиноч-
ку? Тот, кто ответит утвердительно, — не имеет ни 
малейшего представления о том, о чем мы с вами 
говорим!

Здесь возраждается всё самое лучшее, что 
в тебе было ранее, накапливаются новые знания, 
умения, а еще здесь появляется самое важное — 
уверенность в себе, в своих силах. Ты не чувст-
вуешь себя ущербным, потому что ты был там, за 
колючей проволкой, потому, что рядом с тобой, 
готовый прийти на помощь в любую минуту, спло-
ченный коллектив работников «Дома», которые 
не ставят грань различия между собой и мной. 
А это повышает собственную самооценку, а зна-
чит и мои требования к себе, к своему уровню 
жизни, к своему окружению…

Дай Бог здоровья и процветания всем, кто дал 
жизнь этому дому спасения судеб женских — 
«Дому на полпути»! Низкий Вам поклон!

Участница программы «Дом на полпути» 
Лена С. 26.11.2013 г.
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Г рудень кожного року — це не лише новорічні свята та сподівання на новий і кращий рік нашого жит-
тя. Грудень кожного року — це пам’ятний місяць, який розпочинається 1 грудня — Днем боротьби 
зі СНІДом. Це місяць, коли ми задумуємось, чи дійсно життя таке безтурботне і тривале, ми згадуємо 

наших знайомих, які померли від цієї страшної хвороби. У кожного свій погляд на це, однак ми хочемо 
поділитися міркуваннями однієї з наших колег — Юлії Царевської.

«Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав 
заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД.

Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом — звернути увагу суспільства на цю проблему та бути терпимими до людей, що 
живуть з ВІЛ.

Я довго міркувала, чим насправді для мене є цей день. Днем, коли запалюють свічки та складають їх 
у символічну червону стрічку… Чи днем, коли ВІЛ-сервісні організації, як наша, підбивають перші підсумки 
важкого року подолання наслідків епідемії… Можливо, це день, коли, хочеш-не хочеш, згадуєш тих людей, 
яких забрав СНІД, тому що майже у кожного, хто працює у цій сфері, є близькі друзі, родичі, кохані люди, 
клієнти, що стали жертвами епідемії… Це той день, коли про ВІЛ-інфекцію транслюють багато передач, за-
прошують на ефіри активістів та ВІЛ-позитивних людей.

Проте для мене, в першу чергу, спеціаліста, який прийшов у ВІЛ-сервіс ще в студентські роки й віддав 
йому своє серце, — це лише один із 365 днів у році, коли я та мої колеги по всьому світі, працюють над тим, 
щоб колись цього символічного дня не було взагалі. Це день, коли ми, так само, як кожен день, працюємо із 
клієнтами в розрізі профілактики ВІЛ-інфекції та намагаємось зберегти їм життя та здоров’я.

Тоëерàнтність як стèëь жèття
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На жаль, навколо багато людей, для яких перше грудня є символом бо-
ротьби не лише з епідемією, а й битвою за право бути, називатись, від-
чувати себе повноцінною людиною. Це може прозвучати дико, але для 
мільйонів ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД осіб, це день боротьби за 
толерантність.

Толерантність — це людська здатність без агресії сприймати думки, по-
ведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відріз-
няються від твоїх власних. Чому ж хворі люди мають боротись за те, щоб 
інші сприймали та не боялись їх? Я не говорю про розуміння, співчуття 
чи підтримку. Я говорю про те, щоб їм хоча б не заважали жити. Хто дав 
комусь право ділити людей за хворобою, віросповіданням, світоглядом, 
орієнтацією? Та де взялась у людей звичка показувати пальцем, шушукатись 
за спиною та не поважати все, що хоч на йоту суперечить їх ідеальному баченню світу? А головне — хто 
сказав, що якщо ти толерантний до людей із хворобою Дауна, ти можеш бути гомофобом? Хіба толерант-
ність обирає: о, сьогодні я толерую психічно хворим, а завтра — наркозалежним? Смішно! Неможливо бути 
трішки толерантним, це як бути трішки вагітною.

Толерантність — це не взяти на телеефірі за руку ВІЛ-позитивну людину, не носити раз на рік червону 
стрічку, не почати сміливо ділити із людиною з ВІЛ-статусом один побут чи поцілувати. Толерантність — це 
чиста любов та прийняття. Це щире побажання всім (толерантним та не дуже), щоб ВІЛ та СНІД ніколи не 
торкнулись Вашого життя, щоб Ви, побачивши жертви тих, кого вже не буде з нами, ніколи не дізнались, що 
таке хворіти невиліковним недугом. Хворіти та боятись проговоритись про те, що ти — ВІЛ-інфікований, бо 
тебе не сприймуть, розлюблять, осудять …

Я — толерантна, тому я починаю з себе. Я сприймаю, люблю і не осуджую. Щодня. Не лише 1 грудня».

Юлія Царевська
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П ’ять мудреців заблукали у лісі.
Перший сказав: «Я піду вліво — так підказує моя інтуїція».

Другий сказав: «Я піду вправо — недарма вважається , що «право» від слова «прав».

Третій сказав: «Я піду назад — ми звідти прийшли, значить, я обов’язково вийду з лісу».

Четвертий сказав: «Я піду вперед — треба рухатися далі, ліс неодмінно закінчиться, і відкриється щось 
нове».

П’ятий сказав: «Ви всі неправі. Є кращий спосіб. Зачекайте мене». Він знайшов найвище дерево і виліз 
на нього.

Поки він ліз, всі інші розбрелися — кожен у свій бік. Зверху він побачив, куди треба йти, щоб швидше 
вийти з лісу. Тепер він навіть міг сказати, в якій черговості доберуться до краю лісу інші мудреці. Він під-
нявся вище і зміг побачити найкоротший шлях. Він виявився над проблемою і вирішив завдання краще за 
всіх! Він знав, що зробив все правильно. А інші — ні. Вони були вперті, вони його не послухали. ВІН був 
справжнім Мудрецем!

Але це не все, тому що…

Він помиляється.

ВСІ вчинили правильно. Той, хто пішов вліво, потрапив у саму гущавину. Йому довелося голодувати і бити-
ся з дикими звірами. Але він навчився виживати в лісі, став частиною лісу і міг навчити цьому інших.

Прèтчà «П’ять мóäреціâ»
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Той, хто пішов вправо, зустрів розбійників. 
Вони відібрали у нього все і змусили грабувати 
разом з ними. Але через деякий час він поступово 
розбудив у розбійників те, про що вони забули, — 
людяність і співчуття. Каяття деяких з них було на-
стільки сильним, що після його смерті вони самі 
стали мудрецями.

Той, хто пішов назад, проклав через ліс стежку, 
яка незабаром перетворилася на дорогу для всіх 
бажаючих насолодитися лісом, не ризикуючи за-
блукати.

Той, хто пішов вперед, став першовідкривачем. 
Він побував у місцях, де не бував ніхто і відкрив 
для людей прекрасні нові можливості, дивовижні 
лікувальні рослини і прекрасних тварин.

Той, хто виліз на дерево, став фахівцем по зна-
ходженню коротких шляхів. До нього зверталися 
всі, хто хотів швидше вирішити свої проблеми, — 
навіть, якщо це не призведе до розвитку. Так всі 
п’ятеро мудреців виконали своє призначення.

Умій піднятися ВИЩЕ і побачити короткий шлях.

Умій дозволити іншим йти власним шляхом.

Умій визнати Мудрецями всіх — кожен шлях 
важливий і гідний поваги.
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К ажуть люди, що куди б ми не їхали, де б ми не подорожували — 
завжди хочеться повернутися додому. А що таке «дім» і як дізнатись 
про нього більше?

Дім — це не лише якийсь будинок чи кімната чи місце, де тебе чекають, 
це місце, де ти почуваєш себе щасливим і потрібним, де все навіює приєм-
ні спогади. Одним із таких спогадів хоче поділитися член нашої команди. 
Це дівчина, яка народилась і виросла у м. Чернівці, що на Західній Україні. 
А хто краще може описати атмосферу міста-дому ніж його корінний жи-
тель? Отож вмощуйтесь зручніше, оскільки ми починаємо нашу нову рубри-
ку «Міста України — приємні спогади».

«Місто, в якому неодмінно треба жити … Інакше назвати Чернівці я не можу. Це місто, до якого неодмін-
но хочеться повертатись. Я завжди вважала, що маю такий тісний емоційний зв’язок з цим містом, бо я тут 
народилась, навчалась, здобувала цінний життєвий досвід… Однак ні, всі мої друзі, знайомі і колеги, яких 
я запрошувала погостювати, одразу закохувались в мою святиню святинь — Чернівці.

Чернівці були засновані у Х ст., за часів Київської Русі. Це було досить важливе стратегічне місто, оскільки 
знаходилось на перетині торгівельних шляхів Між Румунією та Польщею. Це місто згадується серед інших 
в «Списку городів руських дальніх і ближніх» як Черн на Пруті. Можливо, ця назва походила від чорних 
дубових, перекладених чорноземом, стін фортеці. Очевидно, від слова Черн походить й назва міста Чер-
нівці. Впродовж тривалого часу місто розвивалось і зазнавало впливу в архітектурі, мистецтві та побутовому 
житті від різних країн. Найбільший вплив зробили такі країни як Річ Посполита (сучасна Польща), Румунія та 
Молдова. За часів господарювання СРСР у Чернівцях мало що змінилося. Однак за всіх часів місто постійно 
розвивалось і примножувало свої історичні пам’ятки.

Я по-доброму заздрю тим, хто приїздить в Чернівці вперше, тим, хто може вперше пройтися по старих 
викладених бруківкою вулицях, вперше підняти очі до прикрашених скульптурами будинків, вперше по-

Місто — кàçкà, місто — мрія
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сидіти у дворику Ратуші, відчути п’янкий аромат трав’яного карпатського 
чаю та відчути флюїди закоханості та теплоти, якими сповнене це місто.

Чернівці завжди чисті та чепурні, а центральну вулицю (нині пішохідну 
вул. Ольги Кобилянської) завжди прикрашали трояндами… Навіть зараз на 
балконах, що виходять на цю вулицю, не можна вивішувати білизну — вони 
мають бути чистими та чепурними. Вулиця ця викладена альпійським камін-
ням, де 36 мовами зроблено напис — «Чернівці».

Чернівці — місто багатонаціональне. Навіть для того, щоб працювати 
двірником на центральній вулиці, необхідно знати щонайменше 5 мов. 
Довго жителі мого міста й досі є поліглотами. До цього часу тут проживає 
багато німців, євреїв, поляків, угорців, румунів, австрійців.

Чернівці — місто миру, місто, де всі живуть у злагоді і взаємоповазі. 
Це маленька Європа в найкращих її проявах та традиціях, тому й інозем-
ці відчувають себе тут комфортно. Мені здається, що толерантність — 

невід’ємна риса чернівчан.
Недарма Чернівці вже вкотре, кілька років поспіль, очолюють рейтинг найкомфортніших міст для прожи-

вання в Україні. При порівняно невеликому населенні — 250 000 осіб, в Чернівцях є достатньо шкіл, парків, 
супермаркетів і місць в лікарнях, а також є міжнародний аеропорт і вокзал.

Одним з найвизначніших місць у Чернівцях є Резиденція буковинських митрополитів, де тепер знахо-
дяться навчальні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона нале-
жить до світової спадщини ЮНЕСКО. Гуляючи територією університету, виникає відчуття, що подорожуєш 
у часі.

Та головне у Чернівцях те, що це місто кожному дарує неповторне відчуття дому. Тут не хочеться поспі-
шати жити, тут зрозуміло, що щастя — то не кінцева точка, а шлях, яким ми йдемо.

Навіть знаходячись далеко, закриваючи очі і уявляючи пристань мого серця, я завжди опиняюсь тут, 
у своїх Чернівцях, в місті, що залишається в душі у кожного, хто тут побував…

Юлія Царевська
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Вузенькими доріжками ступаю зачаровано,
І посмішка від захвату ясніє на лиці.
Бруківкою устелені, між горами заховані,
В душі закарбувалися чудові Чернівці.

Церквами золотавими, будинками барвистими
Стрічали люди радісно з любов’ю у серцях.
І я, зігріта ласкою і вірою вколисана,
Душі своєї часточку лишила в Чернівцях.

Зривається і падає пожовкле листя осені,
Один листок залишиться у мене у руці.
Ніколи не забудеться це небо, повне просині.
Й душа завжди вертатиме у милі Чернівці.

Катерина Матвєєва
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С егодня в мире существует 257 стран. Многие из них стали незави-
симыми совсем недавно, другие же — еще не государства, но сра-
жаются за свою независимость. Историкам хорошо известны даты 

основания молодых стран. Что касается первых государств на планете Земля, то их история окутана мраком 
тысячелетий, спрятана под слоем древней пыли.

Интересно, что даже сейчас ученые еще не приняли один единственный метод определения возраста 
наиболее древних государств. Это ведь и не странно, ведь не всегда можно найти археологические доказа-
тельства основания целого государства, а народные легенды не всегда точны в подсчетах. Например, леген-
дарное основание одного из самых маленьких современных государств Сан-Марино, относится к началу 
IV века. Согласно легенде, в 301 году член одной из первых христианских общин нашёл убежище на Апен-
нинах, на вершине горы Монте-Титано. Таким образом, формально Сан-Марино считается независимым 
государством с 3 сентября 301 года. Фактически же о какой-то независимости основанного поселения 
можно говорить только начиная с VI века, когда Италия распалась на множество зависимых и независимых 
территорий.

Согласно японским мифам, Страна восходящего солнца была основана еще в 660 году до н. э., но первое 
государство на территории Японии — Ямато, возникло в период Кофу, который датируется 250 — 538 гг.

Шрè-Лàнкà — 
стрàнà чàя è тоëько? 
Кàк нà счет Ноâоãо ãоäà?
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Древняя Греция считается одной из наиболее древних цивилизаций, 
колыбелью философии, культуры, науки, но по-настоящему независимой 
страной Греция стала только в 1821 году после того, как вышла из состава 
Османской империи.

А как на счет страны, о которой все слышали, но вряд ли что-то 
знают?

Несомненно, эта страна находится на другом «конце» света и эта 
страна Шри-Ланка. Попробуем немного познакомить вас с этой удиви-
тельной страной.

Шри Ланка («Благословенная земля») — государство в Южной Азии, на 
одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. История 
Шри-Ланки начинается с периода Неолита, когда на Шри-Ланке были об-
наружены первые поселения. Письменная история начинается с прибытия 

сюда Арийцев из Индии 377 г. до н. э., которые распространили среди местного населения зачатки знаний 
о металлургии, мореплаванию и письменности. Именно в 377 году до н.э. на острове возникло королевство 
со столицей в древнем городе Анурадхапура*.

В 247 г. до н. э. на Шри-Ланку проник буддизм, который оказал решающее воздействие на формирование 
страны и ее государственного строя.

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка (до 1972 г. — Цейлон), государство в Южной 
Азии на острове Шри-Ланка, который расположен в Индийском океане, у южной границы полуострова 
Индостан, 800 км севернее экватора.

Столица Шри-Ланки — город Шри-Джаяварденепура-Котте. Глава государства — Президент. Высший 
законодательский орган — Национальная Государственная Ассамблея. Коммерческая столица — город 
Коломбо. С 1987 г. официальными языками являются сингальский, тамильский и английский.

* http://www.rate1.com.ua/turizm/strany/2036/
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«Аюбован» — Долгих Вам Лет Жизни!

Так обычно на Шри Ланке, приветствуют друг друга ланкийцы. В букваль-
ном переводе это означает пожелание «Долгих Лет Жизни».

Шри-Ланка в переводе — «благословенная земля», является одной из 
самых древних стран мира.

По древним преданиям, где-то в этих краях, сошли на Землю Адам 
с Евой. Многие древние авторы даже расположение самого Сада Эдема 
соотносили с Тапробаном или Цейлоном (так до 1972 г. называли Шри-
Ланку). Греки называли этот остров Тапробаном, арабские купцы времен 
Синдбада-морехода нарекли его Серендибом, а Цейлоном его назвали ан-
гличане. Местные же жители с древнейших времен именовали свою роди-
ну «Шри-Ланка». Этот великолепный остров называют «каплей, оторвавшей-
ся от Индии»: он является своего рода мостом между Индией и странами, 
лежащими дальше к востоку.

На этом удивительном острове расположено множество исторических ценностей, охраняемых ЮНЕСКО, 
а также большое количество мест, связанных с именем Будды, например «Золотой пещерный храм в Дамбуле»*.

Древние хроники, выдавленные стилом на листьях талипотовой пальмы, сообщают, что первое государст-
во на Цейлоне основал индийский царевич Виджайя. Изгнанный из отчего дома за строптивость, он набрал 
отряд смельчаков и ушел искать счастье за море. Произошло это в VI веке до н. э., с того времени и ведет 
свое начало история Цейлона.

Шри-Ланка многое взяла от Индии. Ее культура развивалась под индийским влиянием, кстати, идеоло-
гия и религия тоже в значительной степени заимствованы с Индии. Отсюда в Шри-Ланку пришел и буд-
дизм. Древнее цейлонское предание гласит, что однажды царевич Махинда встретил в лесу охотившего-
ся цейлонского царя Деванампиятиссу. Царь пригласил путешественника к себе в гости, и тот довольно 
быстро обратил хозяина в буддизм. Цейлонский царь построил несколько храмов и монастырей, а когда 

* http://ceylon.com.ua/
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Махинда умер, то над его могилой возвели самое высокое архитектур-
ное сооружение. Вокруг нее впоследствии выросла Анурадхапура, со 
временем превратившаяся в один из крупнейших и процветающих горо-
дов Востока.

Шри Ланка издавна притягивала великих мира: писателей, путешествен-
ников, искателей приключений. Артур Кларк, известный Английский пи-
сатель, ученый и изобретатель, вторую половину своей жизни прожил на 
Шри-Ланке и получил титул почетного гражданина страны. В туры на Цей-
лон ездили Марко Поло, Бунин, Чехов. В экскурсии на Шри-Ланке были 
первый космонавт Юрий Гагарин и Русский царь Николай II, а в Королев-
ском ботаническом саду они даже посадили деревья. Железное дерево — 
национальное дерево, до сих пор можно увидеть на аллее мемориальных 

деревьев. Многие известные люди так же были покорены красотой острова, каждый находил здесь частичку 
вдохновения и увозил с собой теплые воспоминания.

Шри-Ланка сейчас является очень популярным туристическим местом. Огромным спросом пользуется 
местная кухня. Основой повседневного меню в Шри-Ланке считается рис и карри. Для ланкийца карри — 
не одно блюдо, а целая группа блюд: из мяса, рыбы, морепродуктов, птицы, овощей, бобовых и даже 
фруктов. Объединяет их своеобразная полужидкая консистенция и комбинация растертых в порошок 
пряностей под названием карри. Смесь придает блюдам особый аромат и пикантный, даже жгучий, вкус. 
Среди обязательных компонентов смеси — кориандр, черный перец, жгучий перец чили, семена горчи-
цы, тмин, корица, куркума, имбирь, чеснок и собственно листья вечнозеленого кустарника карри. Кроме 
этого, ланкийцы свято хранят традиции, уходящие корнями в глубь веков, древние ремесла, такие как: 
батик, резьба по дереву, слоновой кости, изготовление масок, добыча драгоценных камней (сапфиров, 
топазов и аметистов), выращивание лучшего в мире и всем известного «Цейлонского чая». Древние тради-
ции воплощены даже в архитектуре большинства отелей Шри Ланки.
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Кроме традиций, местное население очень трепетно относится к сво-
им праздникам и каждый праздник имеет свое значение, например, 
Новый год.

Первыми Новый год встречают обитатели острова Киритимати, входя-
щего в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жи-
тели города Нукуалофа (столица Королевства Тонга). Оба места нахо-
дятся в Океании. Поскольку население Шри-Ланки многонациональное 
(тамилы, ланкийцы, сингалы и другие), то Новый год тоже встречается 
по-разному.

Тамильский Новый год или Путанды (там.) — отмечается тамилами 
в индийском штате Тамилнад, на Шри-Ланке, а также в других странах, 
где имеются многочисленные тамильские общины: Малайзии, Сингапуре 
и на Маврикии. Дата Тамильского Нового года основана на традицион-
ном тамильском календаре и следует за нираянам, или весенним равноденствием, что соответствует 
14 апреля по григорианскому календарю. Этот праздник имеет статус государственного на Шри-Ланке 
и в Тамил-Наду.

Приход Тамильского Нового года также знаменуется началом сезона манго и цветением деревьев ним, 
которые тамилы используют для украшения своих домов. В день Тамильского Нового года, в таких городах 
индуистских храмов, как Кумбаконам, Тиручирапалли и Канчипурам проходят пышные фестивали колесниц. 
Наиболее широко праздник отмечается в знаменитом храме Минакши в Мадурае.

Тамилы Шри-Ланки в ходе празднования Нового года совершают обряд кай-вишешам, в ходе которого 
старшие члены семьи дают деньги незамужним и неженатым детям и другим младшим родственникам. 
Также в это время проводится обряд арпуду — первое вспахивание земли для нового посева. Тамильцы 
Шри-Ланки в этот день также принимают ванну из лечебных трав, а молодые люди и дети в тамильских 
деревнях играют в игру пор-тенкай, или «кокосные бои». Иногда водные процедуры заменяют обтира-
ниями или обмазываниями различными целебными маслами. Это обеспечивает успокаивающий эффект, 
снимают боли в мышцах и суставах, а также приносят физическое очищение.Одной из целей праздника 
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является укрепление семейных уз. Поэтому в этот день дети навещают 
родителей, семьи собираются вместе и отмечают праздник.

Шри-Ланка празднует это событие целым рядом ритуалов. Мужчины 
и женщины бегают в мешках, состязаются в поедании булочек с завязан-
ными руками, принимают участие в других эстафетах и соревнованиях.

Основным праздничным ритуалом является Пуджа, которая представля-
ет собой подношение богам с целью снискать их благосклонность и из-
бежать несчастий в наступающем годе. Эта церемония всегда тщательно 
подготавливается. Все предметы и дары приобретаются заблаговременно 
и имеют особый смыл. Большое внимание в подготовке к празднику уде-
ляется Аюрведической системе медицины. Это несколько удивительно для 
европейского человека, но ланкийцы, и, в частности, сингалы, считают, что 
в Новый год нужно входить не только чистым духовно и физически, но 

и здоровым. В свете этого обязательной церемонией является купание в травяных ваннах. Все к Новому году 
пытаются выздороветь, подлечится или пройти профилактические процедуры.

Еще одной характерной особенностью Нового года является посещение старейшин и соседей. Это 
укрепляет дружеские взаимоотношения в общине. Люди ходят друг к другу в гости с пучком особой тра-
вы «бетел», которая считается священной и лекарственной одновременно. Говорят, что жевание бетел 
вместе с гвоздикой, кардамоном и ареканутом является лучшим способом для укрепления десен. Сок тра-
вы бетел способствует пищеварению и обладает бактерицидным действием. Видимо, поэтому его дарят 
на Новый год как символ здоровья. Бетел символизирует дружеские чувства и проявление сестринской 
и братской любви.

Еще одним обычаем, который неукоснительно соблюдают, является помазанье головы специальными 
маслами и мытье головы с шампунем Нану. По поверью, это способствует улучшению роста волос и хоро-
шему сну.

Чтобы попробовать и насладиться кухней, не найти лучшего времени, чем Авуруду — сингальский 
и тамильский Новый год, когда повара со всей страны состязаются в профессионализме и готовят блюда 
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по традиционным рецептам, в то же время пытаясь создать свое особое 
лакомство.

Эти сладости нужно обязательно есть руками, ими угощают друзей 
и родственников, а также соседей. Угощение — неотъемлемая часть 
праздника, причем у каждой общины свой собственный ассортимент 
и свои собственные варианты приготовления одного и того же блюда. 
Поскольку апрель — месяц урожая, то почти все сладости делаются на 
основе риса или какого-нибудь другого зерна с добавлением кокосового 
сахарного сиропа. И хотя ланкийцы называют их «сладким мясом», мяса 
там нет и в помине.

Самое главное традиционное новогоднее угощение — «Milk Rice» (ка-
рибат). Рис готовят на кокосовом молоке, придают ему форму ромба или 
квадрата и едят с острым луком и перцем или с пальмовым сахаром. Разно-
видность молочного риса — Pongal, готовится с добавлением жареных бобов маша.

На новогоднем сингальском столе обязательно должны быть:
 • Aggala — сладко-острая стряпня из рисовой муки, патоки и хорошей доли молотого черого перца.
 • Ravva Ladu — сладкие шарики из жареной манки, сахара, с добавлением кешью или арахиса.
 • Vadai — лепешки из белой чечевичной муки ulundu с добавлением измельченных листьев карри, зе-

леного чили, перца и соли.
 • Payasam — пуддинг из манной муки, кокосового молока, топленого масла, изюма, кешью и кардамона.
 • Murukku — сладко-острая «лапша» из разных сортов муки с добавлением специй.

Диапазон восхитительных сладостей столь же разнообразен, как и сама Шри-Ланка. Попробовав раз — 
невозможно устоять перед соблазном взять еще кусочек.

Шри-Ланке всегда было, есть и будет чем удивить, ведь она одно из самых древних государств мира.
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Д іяльність нашої організації бере початок з 2006 року. За цей тривалий період ми спромоглися 
реалізувати низку проектів, направлених на профілактику ВІЛ-інфекції та інших соціально не-
безпечних захворювань, розширити географію роботи та налагодити тісну співпрацю із пред-

ставниками державних структур та громадських організацій.
Однак, ми по праву вважаємо, що 2013 рік був одним із насичених та цікавих проектних років 

в історії нашої організації. Саме у 2013 році ми змогли не лише значно збільшити кількість користу-
вачів наших послуг, але й охопити послугами профілактики важкодоступні групи клієнтів: молодь 
та жінок, які вживають наркотики (віком до 25 років), близьке оточення наркозалежних та транс-
гендерів.

Якщо дивитися у динаміці 
збільшення кількості охопле-
них клієнтів нашими послу-
гами, то вимальовується пев-
ний графік.

В 2013 році кількість охо-
плених споживачів ін’єкцій-
них наркотиків (далі — СІН) 
в порівнянні із 2012 роком 
зросла на 38%, що на 180% 
більше ніж у 2010 році.

Реçóëьтàтè äіяëьності 
ВБО «Конâіктóс Укрàїнà» çà 2013 рік



36

äія
ëь
ніс

ть
 ç
à 

20
13

 р
ік

Спостерігається позитивна тенденція роботи профілактичних програм з особами, що залучені до секс-біз-

несу (далі — ОСБ). Незважаючи на досить закритий характер цієї групи, нашій команді вже впродовж двох 

років вдається не лише охоплювати послугами існуючих клієнтів, але й налагоджувати співпрацю із новими.
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Динаміка розвитку профілактичної діяльності з цією групою клієнтів 
показує, що охоплення послугами в період із 2010 по 2013 рік зросло 
на 131%.

Досягненням діяльності нашої команди ми вважаємо налагодження спів-
праці із ще однією досить «закритою» групою, а саме партнерами груп 
ризику.

Профілактична діяльність з даними клієнтами була розпочата у 2011 ро-
ці, однак у 2013 році ми спостерігаємо позитивну динаміку в охопленні 
цих людей. Так, у 2013 році охоплення послугами проектів профілактики 
парт нерів груп ризику в порівнянні із 2012 роком збільшилося на 87%.

Всі ці кількісні показники можуть існувати лише за умов якісного під-
ходу до роботи. У 2013 році у наших соціальних працівників з’явилася 
ще одна можливість якісно попрацювати із ВІЛ-позитивними клієнтами. 
Починаючи з квітня, був реалізований проект «Підвищення доступу до ліку-
вання ВІЛ-інфекції для представників груп ризику». Це інноваційний пілот-
ний проект, де робота побудована на використанні методу кейс-менеджменту (ведення випадку), який 
має на меті професійний супровід ВІЛ-позитивного для призначення йому АРВ або замісної терапії. 
Проект реалізовувався в місті Київ та Київській області (місто Боярка та місто Васильків). У 2014 році 
цей напрям стане обов’язковим компонентом усіх профілактичних проектів, таким чином ми зможемо 
надавати допомогу клієнту, починаючи з діагностики, виявлення ВІЛ-статусу та закінчуючи супроводом та 
підтримкою у отриманні АРВ-терапії.

Кожного року ми підвищуємо потенціал нашої організації не лише за допомогою внутрішньо-кадро-
вого резерву, але й залучаємо нові методи та підходи у роботі з клієнтами, що дає відповідні позитивні 
результати.

Важливим проектом, який реалізовувався у 2013 році, став проект «Профілактика інфікування ВІЛ 
серед осіб, що засуджені до альтернативних видів покарань за статті, що пов’язані зі вживанням нарко-
тиків у КВІ Київської та Кіровоградської областей». Метою проекту було зниження темпів поширен-

Євгенія Кувшинова та Ярослав Бляхарський



38

äія
ëь
ніс

ть
 ç
à 

20
13

 р
ік

ня ВІЛ-інфекції шляхом проведення комплексу заходів зі 
зменшення ризику інфікування ВІЛ, ІПСШ та вірусними 
гепатитами серед споживачів наркотиків, які перебува-
ють на обліку місцевих кримінально-виконавчих інспек-
цій (КВІ). Реалізація цього проекту мала досить значний 
вплив на діяльність нашої організації. По-перше, робота 
у КВІ дала можливість протестувати та охопити профілак-
тичними послугами значну частину загального населення 
маленьких містечок Київської та Кіровоградської області, 
де відсутня будь-яка діяльність профілактичних програм. 
По-друге, реалізації відповідного проекту допомогла 
встановити зв’язок із медичними закладами та криміналь-
но-виконавчими інспекціями, що досі були досить «закри-
тими» установами для співпраці. Даний проект став про-
довженням роботи «Конвіктусу», з якої ми почали роботу 
в Україні.

В загальному спостерігаються позитивні тенденції у про-
ектах профілактики ВІЛ-інфекції:

Системно збільшується кількість клієнтів, які постійно користуються послугами наших громадських цент-
рів та аутріч-точок у містах Київ, Боярка та Васильків.

Завдяки збільшенню кількості протестованих клієнтів на наявність антитіл до ВІЛ-інфекції, гепатитів 
та ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом), ймовірність виявити інфікування та лікування на 
ранніх стадіях зросло.

Кількість клієнтів, які звернулися до лікувальних закладів за уточненням діагнозу ВІЛ-інфекція 
склало 80%.

Впродовж 2013 року представники групи ОСБ отримали можливість безкоштовно та анонімно прохо-
дити обстеження та лікування у дружніх клініках для молоді.

Команда ВБО «Конвіктус Україна»
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І одним із найбільших досягнень є налагодження співпраці із державними медичними закладами та 
кримінально-виконавчими установами, яка дозволяє швидше та оперативніше допомагати ВІЛ-позитив-
ним. Упродовж 2013 року були спільно організовані акції до Дня боротьби зі СНІДом та Дня боротьби 
з вірусними гепатитами.

У 2008 році за підтримки Шведської агенції міжнародного розвитку Sida, Шведської служби пробації 
та тюрем а також Державного департаменту України з питань виконання покарань, ВБО «Конвіктус Украї-
на» розпочала в Україні унікальний проект «Триступенева всестороння програма адаптації осіб, що пере-
бувають на випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі». В рамках цього проекту було 
відкрито соціальну установу «Центр соціальної адаптації колишніх ув’язнених «Дім на півдороги» у м. Кра-
снопавлівка, Харківської області. Ця установа стала, по суті, єдиною установою в Україні, де жінки після 
звільнення могли отримати можливість проживання, а разом з тим допомогу у відновленні втрачених під 
час засудження соціальних навичок та зв’язків.

У 2013 році соціальна установа продовжувала свою діяльність, однак досягнення, у порівнянні із 
попередніми роками, вражають своєю позитивною динамікою. Так, кількість осіб, що прибули до уста-
нови та пройшли програму реінтеграції за 2013 рік, становить 33 жінки, в той час як у 2012 році 
лише — 13. Ми збільшили майже вдвічі кількість візитів до колоній, що суттєво допомагає встановити 
контакт із потенційними учасницями. Крім того, у 2013 році ми збільшили максимальну кількість місць 
для перебування в установі з 10 до 15. Зважаючи на останні позитивні тенденції, цієї кількості місць 
буде недостатньо. Тому у наступному році ми плануємо збільшити кількість місць для комфортного 
проживання до 20.

Програма реінтеграції жінок довела свою ефективність. 85% жінок, що проходять програму реінтеграції 
в «Домі на півдороги», будують успішне життя за дверима «Дому», відновлюють документи, влаштовуються 
на роботу та створюють сім’ї. Вони не бояться повертатись назад у соціум. Лише 9% здійснюють рецидиви 
та повертаються до попереднього способу життя.

Таким чином, працюючи із низкою груп клієнтів, ми намагаємось не лише працювати на високий 
результат, але й моделювати та удосконалювати процес, максимально залучаючи весь потенціал нашої 
команди.
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