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«Дім на півдороги» 
відвідали поважні гості
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ВАРТО ЗНАТИ

Відбувся довгоочікуваний візит членів До-
радчого Комітету україно-шведського про-
екту «Триступенева всестороння програма 
реінтеграції в суспільство громадян, котрі 
перебувають на випробувальному терміні, 
та звільнених з місць позбавлення волі» до 
центру «Дім на півдороги». 

Зі шведської сторони були присутні: Бо 
Йоханссон, міжнародний радник, пред-
ставник Шведської Служби Пробації та 
Тюрем, координатор Дорадчого Комітету, 
Єспер Гантеліус, менеджер проекту, член 
Правління «Конвіктус», Мортен Енберг, 
Перший Секретар Посла Швеції, заступник 
відділу місій. З української сторони - 
представники ВБО «Конвіктус Україна», 
міністерств та відомств, задіяних у 
проекті, а також Харківської обласної та 
Краснопавлівської селищної адміністрацій.

Вперше двері «Дому на півдороги» 
відкрилися і для представників 
мас-медіа, які мали можливість 
побачити результат дворічної 
реалізації проекту. Журналістам 
показали відновлене і по-
сучасному облаштоване 
приміщення центру, познайо-
мили з його персоналом і по-
слугами, розповіли про програму 
реінтеграції та її учасниць. 

 В результаті знайомства і обго-
ворення поточної ситуації в першо-
му на Україні «Домі на півдороги» 

для жінок, звільнених з місць позбавлення 
волі, члени Дорадчого Комітету позитивно 
оцінили стан реалізації проекту. Пред-
ставники міністерств вперше на власні 
очі бачили те, про що протягом двох 
років говорилося в столичних кабінетах. 
І  порівнюючи центр в Краснопавлівці 
з подібними центрами за кордоном, в 
багатьох питаннях зазначали переваги 
українського. Схвально оцінили діяльність 
благодійників і представники Харківської 
обласної влади. «Цей візит до «Дому на 
півдороги» для нас є дуже знаковим: 
відбувся конструктивний діалог і покра-
щено взаємодію між усіма зацікавленими 
сторонами. Є добра воля, яка, безперечно, 
покращить ефективність даного проекту», - 
зазначив з цього приводу виконавчий 
директор ВБО «Конвіктус Україна» Дмитро 
Михайленко.

«Дім на півдороги» - 
перший крок допомоги 

найбільш уразливій 
соціальній групі

Андрющенко Алісія Іллівна,
керівник наукового супроводу проекту 
«Дім на півдороги».
Доцент кафедри соціології управління та 
соціальної роботи соціологічного факульте-
ту Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна.
Захоплення: участь в реалізації соціальних 
проектів.
Знак зодіаку: Скорпіон.

Досягнення й труднощі реалізації 
пілотного проекту «Дім на півдороги»

Вперше в Україні реалізується про-
ект триступеневої всебічної програми 
реінтеграції у суспільство осіб, які пере-
бувають на випробувальному терміні або 
звільнені з місць позбавлення волі. З 
метою реалізації проекту був створений 
центр реабілітації у смт. Краснопавлівка, 
Лозівського району, Харківської області – 
«Дім на півдороги».

Соціологічний факультет Харківського 
Національного університету імені 
В.Н. Каразіна здійснює науковий супровід 
проекту з метою вивчення процесу 
ресоціалізації даного контингенту, оцінки 
ефективності діяльності персоналу центру 
щодо адаптації його клієнтів до життя у 
суспільстві.

З метою підвищення достовірності оцінки 
ефективності процесу ресоціалізації, крім 
експериментальної, була сформована 
контрольна група, до якої увійшли жінки, 
звільнені з місць позбавлення волі, котрі 
не потрапили до Центру, а адаптували-
ся до життя на волі самостійно. Ці групи 
характеризуються схожими соціально-
демографічними та іншими характеристи-
ками.

Оскільки дослідження ще триває, ми 
зупинимося на аналізі інформації щодо 
роботи Центру.

Науковий супровід проекту дозволяє 

всебічно, комплексно, системно розглянути 
проблему реінтеграції у суспільство його 
клієнтів.

По-перше, оскільки в місцях позбавлен-
ня волі протягом півроку до звільнення 
проводиться робота з ув’язненими щодо 
їх підготовки до життя на волі, одержа-
на інформація дає можливість оцінити її 
результативність, визначити проблеми, 
намітити шляхи удосконалення змісту, 
форм та методів цієї роботи.

По-друге, матеріали дослідження дали 
можливість оцінити ефективність проце-
су реінтеграції в суспільство мешканців 
«Дому на півдороги» у відповідності з 
визначеними критеріальними показниками. 
Оскільки проект є пілотним, ми приділили 
увагу вивченню поінформованості перших 
клієнтів про даний Центр, його можливості 
у вирішенні проблем жінок. Була одер-
жана інформація про соціальний статус, 
сімейний стан, рід занять, стан здоров’я, 
рівень життя, житлові умови, наявність або 
відсутність шкідливих звичок до засуджен-
ня і в теперішній час, рівень задоволеності 
перебуванням у Центрі. 



поведінки окремих клієнтів.
Клієнти вважають, що їх життя головним 

чином залежить від них самих, вони не 
пов’язують позитивні зміни з підтримкою з 
боку державних органів – внутрішніх справ 
(дільничні інспектори, тощо), кримінально-
виконавчої інспекції (служби соціального 
патронажу і т.п.), державної служби 
зайнятості. Жінки покладають надії на цен-
три соціальної адаптації, аналогічні «Дому 
на півдороги», а також на громадські та 
благодійні організації, родичів, друзів.

Жінки, котрі самостійно адаптуються 
до суспільства, звертаються до держав-
них установ, але не дуже сподіваються 
на їх допомогу. Однак у них зовсім 
відсутня інформація про громадські та 
благодійні організації, зокрема, про «Дім на 
півдороги», про який вони вперше почули 
від інтерв’юерів.

Вони вважають такий проект вкрай 

необхідним, бо з багатьма життєвими 
проблемами самотужки справлятися дуже 
важко, а іноді й неможливо.

Особлива увага дослідниками приділялася 
вивченню труднощів, з якими стикають-
ся жінки на волі. Виявилося, що ступінь 
дезадаптації жінок тісно пов’язаний 
зі строком перебування в місцях по-
збавлення волі. Так, наприклад, одна 
з клієнток, термін ув’язнення якої був 
12 років, відзначала втрату навичок не 
тільки повсякденного спілкування, але й 
орієнтації у просторі, виконання елемен-
тарних побутових дій – закупівля харчів, 
тощо. Вона розповіла: «Коли  я вперше 
вийшла за межі Центру, мені було важко 
зорієнтуватися і повернутися назад, хоч я 
знаходилася поблизу».

ВАРТО ЗНАТИ
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По-третє, інтерв’ю з працівниками цен-
тру «Дім на півдороги» дає уявлення про 
кількісно-якісний склад персоналу, зміст, 
форми та методи роботи з клієнтами щодо 
їх реінтеграції в суспільство.

Таким чином, в процесі наукового супро-
воду проекту була одержана інформація, 

яка свідчить про його актуальність, 
доцільність, велику практичну значущість 
для вирішення проблем жінок, котрі 
звільнилися з тюрем. Про це свідчать 
соціальні настрої перших клієнтів Центру, 
які характеризують його як «відмінний» і 
«добрий», вони очікують позитивних змін 
у своєму житті, пов’язуючи їх із пере-
буванням у Центрі. Слід відзначити, що 
респонденти контрольної групи, які не 
потрапили до Центру, відзначають, що 
найскладнішим є саме перший період 
перебування на волі, що породжує триво-
гу, невпевненість у можливості вирішення 
життєвих проблем. Клієнти Центру навпа-
ки відчувають радість, позитивні емоції, 
впевненість, душевну рівновагу. Більшість 
клієнтів задоволені своїм життям, а саме: 
умовами проживання в Центрі, стосунка-
ми один з одним та з персоналом, став-
ленням до себе, повагою до своїх прав. 
Вони відзначають налагодження відносин 
з навколишнім середовищем, добрі 
взаємовідносини з сусідами, жителями 
міста. В той час як ті, хто не потрапив до 
Центру, відчувають настороженість з боку 
жителів міста, де вони перебувають, а 
також складність вирішення найпростіших 
життєвих проблем.

Опитані клієнти Центру переважно ви-
являють правослухняність, одностайно 
заперечують вирішення проблем через по-
рушення закону. Однак слід зазначити, що 
у окремих клієнтів фіксується утилітарне 
ставлення до закону: двоє з опитаних 
вважають, що «зовсім не треба виконувати 
закони, які вам не вигідні». Це свідчить про 
необхідність правової корекції свідомості й 

Особливі труднощі у жінок 
викликає психологічна 
непідготовленість до налагод-
ження cтосунків з родичами, 
дітьми, батьками; проблеми 
виникають з оформленням 
документів, тощо. Ці проблеми є 
спільними для жінок обох груп, 
однак клієнти Центру одержують 
допомогу з боку цієї інституції, 
в той час як інші змушені 
вирішувати їх самостійно.

В цілому клієнти задоволені 
перебуванням у «Домі на 
півдороги», вважають, що їм 
дуже пощастило, їм легше 
психологічно адаптуватися до 
нових умов, вони одержують 
підтримку від працівників Центру 
та від інших клієнтів.

Співробітники Центру «Дім 
на півдороги» теж задоволені 
своєю роботою. Вони відмічають 
ретельний добір персоналу: про-
ходження співбесіди, наявність 
випробувального терміну, що 
знижує ризик наявності фахівців, 
які не відповідають професійно-
кваліфікаційним вимогам.

Відзначається висока 
вмотивованість працівників 
центру. Їх спонукає бажання 
реалізувати свої творчі здібності, 
участь у суспільно значущо-
му проекті, можливість роботи 
за фахом. Вони відзначають 
високу якість ділових та пар-
тнерських відносин між ними та 
керівництвом проекту. Опитані 
не мають наміру змінити робо-
ту, націлені на подолання труднощів, що 
виникають у реалізації пілотного проекту. 
Останні пов’язані з недостатністю досвіду 
роботи саме з цією категорією клієнтів. Але 
всі вони прагнуть поглибити свої знання з 
психології, соціальної роботи, права, твор-

чо вирішувати проблеми, які виникають в 
практичній діяльності.

Науковий супровід проекту продов-
жується. Після його завершення буде 
підготовлений підсумковий звіт про процес 
реінтеграції в суспільство представників 
обох груп – експериментальної і 
контрольної, проведений порівняльний 
аналіз результатів, розроблені конкретні 
рекомендації відповідним інституціям щодо 
удосконалення форм і методів роботи з 
означеним контингентом.

Краснопавлівський центр «Дім на півдороги»

Більшість клієнтів задоволені своїм 
життям, а саме: умовами прожи-

вання в Центрі, стосунками один з 
одним та з персоналом, ставленням 

до себе, повагою до своїх прав.

Жінки, котрі самостійно 
адаптуються до суспільства, 

вважають проект 
«Дім на півдороги» вкрай 
необхідним, бо з багатьма 

життєвими проблемами 
самотужки справлятися дуже 
важко, а іноді й неможливо.

Ступінь дезадаптації жінок 
тісно пов’язаний зі строком 

перебування в місцях
позбавлення волі.
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діяти ще один проект, мета якого дати 
кожній дитині сім’ю. Вже організовано 4 
сімейних будинка, в кожному з яких жи-
вуть від 8 до 13 дітей. Серед них – єдиний 
на теренах СНД сімейний дитячий будинок 
для дітей зі статусом ВІЛ/СНІД.  

Наряду з дитячим центром діє мережа 
реабілітаційних центрів для дорослих. 
Благодійна діяльність фонду стосується 
не лише наркозалежних, а й людей, котрі 
знаходяться в тюрмах і туберкульозних 
лікарнях. При фонді діє адаптаційний центр 
для людей, звільнених з місць позбавлення 
волі. 

Рішенням професійного журі фестивалю 
фільм «Макаренко з Маріуполя» увійшов 
до числа переможців, а глядачі з «Дому 
на півдороги» виготовили і подарували 
кращим творчим групам в якості почес-
них призів сувенірні дерева з бісеру. Таке 
ж символічне «Дерево Надії» з дрібного 
зеленого бісеру, ніжне і тендітне, як ди-
тяча доля, було передано в надійні руки 
Геннадія Мохненка на знак солідарності і 
вдячності за людяність і небайдужість до 
дитячих доль.
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 З Краснопавлівки в 
Маріуполь 

В творчій майстерні «Дому на 
півдороги» підготували подарунок для 
Геннадія Мохненка, одного з ініціаторів 
велопробігу «Україна без сиріт». Подару-
нок вручили на урочистій церемонії завер-
шення велопробігу у Києві, на Хрещатику, 
перед стінами столичної адміністрації.

Заочне знайомство «Конвіктуса» з 
Геннадієм відбулося у травні в рамках те-
лефестивалю «Відкрий Україну», де клієнти  
та соціальні працівники ВБО «Конвіктус 
Україна» виступали в ролі неофіційних 
членів фестивального журі. Серед кон-
курсних робіт був і фільм «Макаренко з 
Маріуполя», який розповідав про дирек-
тора Маріупольського благодійного фонду 
«Республіка Пілігрим» Геннадія Мохненка, 
під керівництвом якого реалізується 
один з найбільших реабілітаційних 
проектів на території України для до-
рослих і дітей. 

У 1998 році Геннадій ініціював ство-
рення однойменного центру дитячої 
реабілітації «Республіка Пілігрим». З 
лютого 2001 року через центр пройшло 
більше 2500 підлітків, з яких понад 
50% повернуто в сім'ї або інтернати, 
на деяких - оформлена опіка. Нині у 
центрі проходять адаптацію близько 
80 підлітків найскладнішої соціальної 
категорії. Це діти підвалів і вулиць, 
переважна більшість яких має реальну 
і часто дуже глибоку наркозалежність. 
Більше 20% вихованців ВІЛ-інфіковані. 
У більшості випадків оперативна допо-
мога центру в повному розумінні цього 
слова рятувала життя неповнолітнім, які 
перебували в критичному стані. 

Декілька років тому у фонді почав 

«Здоров`я. Краса. Молодість.»
і «Конвіктус»

Краснопавлівський «Дім на півдороги» і 
Київський громадський центр «Конвіктус» 
взяли участь у роботі спеціалізованої 
виставки «Здоров`я. Краса. Молодість», 
що проходила у Харкові з 25 по 27 трав-
ня. Така, здавалось би, непрофільна 
активність видається такою лише на пер-
ший погляд. Все стає зрозумілим і логічним 
після знайомства з діяльністю творчих 
майстерень, створених «Конвіктусом». 

Виставка стала першою масштабною 
акцією, де було презентовано «Дім на 
півдороги». Поруч з продукцією відомих 
виробничих компаній демонструвалися і 
мали неабиякий успіх вироби, народжені в 
аматорських майстернях, створені руками 
жінок – учасниць благодійних соціальних 
проектів. Багато відвідувачів зацікавилося 
вишуканими роботами з бісеру: квітами, 
деревами, пасхальними яйцями, при-
красами у вигляді химерних павучків. 
Не меншою популярністю користувалися 
декоративні серветки, вишиванки і плети-
во…

Крім того, представники ВБО «Конвіктус 
Україна» організували і провели в рамках 
виставки семінар з профілактики ВІЛ/СНІД 
для студентів харківських вузів.

Учасники велопробігу «Україна без сиріт»

Учасники велопробігу «Україна без сиріт»
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Уляна Снідевич, 
магістр соціальної роботи,
заступник виконавчого директора 
ВБО «Конвіктус Україна».
Захоплення: театр.
Знак зодіаку: Скорпіон.

Уляна Снідевич:
«Треба вірити в себе!»

- Розкажіть трохи про себе: в якій 
сім`ї виросли, де навчалися, чим за-
хоплювалися в дитинстві, юності?

- Нічого надзвичайного я розповісти 
не можу. Адже росла в звичайній сім`ї: 
батько – інженер, мама - за спеціальністю 
економіст. У нашій сім`ї троє дітей: я – 
найстарша, маю молодшого брата та се-
стру. Зараз з теплом у душі згадую дитячі 
роки, де найбільше мені запам’яталися 
дружність і взаєморозуміння між усіма 
членами родини. Як з малечку повелося 
зустрічати всі свята разом, в родинному 
колі, то і зараз ми не зраджуємо сімейній 
традиції. 

Коли ми були маленькі, тато мріяв, щоб 
діти стали журналістом, лікарем і юристом. 

Його мрії справдилися на дві третіх, адже 
сестра – лікар, брат – юрист, лише з мене 
не вийшло журналіста (посміхається). Я з 
дитинства мріяла стати вчителем. Більш 
за все любила грати в школу, всі діти на 
нашій вулиці, а особливо мої брат і сестра, 
йшли в перший клас, вже вміючи читати і 
писати. 

Тому спочатку я стала вчите-
лем. Закінчила педагогічний вуз за 
спеціальністю «Вчитель англійської та 
німецької мов». Перших три роки пра-
цювала в школі, потім – в педагогічному 
коледжі: викладала англійську мову для 
майбутніх вчителів молодших класів і 
вихователів дитячих садочків. 

В той час я вперше почула про тоді ще 
нову спеціальність – соціальний працівник. 
Ще працюючи класним керівником в 
школі, я часто спілкувалася з бать-
ками і зрозуміла, що не завжди можу 
вирішувати певні складні життєві ситуації 
своїх учнів, які часто заважали дітям 
повноцінно навчатися. Тому, почувши про 
нову спеціальність, і через те, що мені 
ще хотілося вчитися, побувати по той бік 
парти, я вступила на магістерський курс 
соціальної роботи Києво-Могилянської 
Академії.

З того часу моя робота здебільшого 
пов’язана з соціальною сферою. Хоча 
викладацьку діяльність я не покинула. 
Іноді викладаю соціальну роботу на кур-
сах підвищення кваліфікації соціальних 
працівників в Києво-Могилянській Академії, 
у Школі соціальної роботи. 

- Як Ви почали працювати у сфері 
благодійності?

- Справа в тому, що благодійність дуже 
пов’язана із соціальної сферою. Працюю-
чи в соціальній сфері, досить важко не 
займатися благодійністю. В принципі, 
це і є та сфера, яка найбільше потребує 
благодійності. Тож, познайомившись з 
соціальною роботою, я зацікавилася нею, 
зрозуміла, що можу поєднувати те, що 
мені подобається: викладати і займатися 
благодійною роботою. Зокрема, проведен-
ням тренінгів і семінарів для соціальних 

працівників. І як результат – останні 13 
років я цим і займаюся. 

- Чи вдається Вам відокремлювати 
роботу і дім?

- Коли я тільки починала працювати у 
соціальній сфері, практично жила роботою. 
Я могла прийти додому і годинами ділитися 
робочими враженнями. Коли ж відчула, 
що це дійсно шкодить, що я втрачаю 
щось дуже цінне для мене, то прийшло 
усвідомлення, що необхідно поставити чіткі 
межі, що робота і сім`я - це різні сторони 
мого життя і вони не мають впливати одна 
на одну. На роботі я працюю, а вдома я – 
мама, дружина, донька. 

- Як Ви потрапили в «Конвіктус»? 
- Декілька років тому, працюючи в 

Київському ресурсному центрі з питань 
ВІЛ/СНІДу, відчула, що підійшла вже до 
того етапу, коли хочеться чогось додати до 
свого життя: ще десь попрацювати, набути 
нового досвіду, мати можливість краще 
застосовувати те, що вмію і знаю. Актив-
ного пошуку роботи не було, але мораль-
но я до цього була 
готова. Саме в той 
час мені зателефону-
вали з «Конвіктусу» 
і запропонували 
пройти співбесіду на 
вакансію заступника 
виконавчого дирек-
тора.

На той час про «Конвіктус» я нічого не 
знала, але пройти співбесіду погодилась. 
Прийшовши в офіс, я зустрілася з моло-
дими, активними та амбіційними людьми. 
Вразило те, що відносно молода організація 
будувала такі грандіозні плани. Особливих 
вагань не виникло, я швидко погодилась. І 
вже майже три роки разом з Конвіктусом. 

- Яким є коло обов`язків за-
ступника виконавчого директора 
ВБО «Конвіктус Україна»? Що є 
найскладнішим в роботі? Від чого 
отримуєте найбільшу радість?

- До кола моїх обовя`зків входять про-
грами роботи з клієнтами. Робота досить 
близька мені, я багато років цим займаюсь, 
маю можливість реалізувати свої знання і 
навички, поділитись набутим досвідом, а 

також здобути нових знань та вмінь. 
Але я завжди була більше орієнтована на 

спілкування з людьми – працювала вчите-
лем, тренером, психологом-консультантом. 
А на посаді заступника виконавчого дирек-
тора у мене з’явилося чимало паперової 
роботи. Перший час, коли роботи було 
трохи менше, я консультувала батьків 
клієнтів в нашому громадському центрі. 
Це мені додавало сил і наснаги займатися 
адміністративною роботою. І зараз нама-
гаюся знайти час на проведення тренінгу 
чи семінару.

- Як би Ви оцінили результати роботи 
за проектом «Триступенева всесторон-
ня програма реінтеграції у суспільство 
громадян, які перебувають на випро-
бувальному терміні, та звільнених з 
місць позбавлення волі»?

- «Дім на півдороги» – це наш найбільший 
проект. Працює він вже три роки. Багато 
часу, сил та енергії забрав підготовчий 
етап. Зараз центр вже відкрито, поступо-
во налагоджується робота. Є випускники 
центру, ми маємо надію, що в них все буде 

добре. Дехто пра-
цевлаштований, має 
власне житло, усі 
необхідні докумен-
ти. Жінки можуть з 
впевненістю сказати, 
що вони є людьми, 
які адаптувались, 
інтегрувались у 

суспільство і можуть справлятися з влас-
ними проблемами. Тому я вважаю, що ми 
досягли досить вагомих результатів. Осо-
бливо, з огляду на те, що було дуже багато 
труднощів в реалізації даного проекту, як 
об’єктивних, так і суб’єктивних. 

Щоправда, головна робота ще попере-
ду. Відкрити центр – це лише двадцять 
відсотків роботи за проектом, основне за-
вдання – відпрацювати модель реінтеграції, 
розробити низку документів, якими б 
могла скористатись держава при відкритті 
подібних центрів реінтеграції. Для цього 
існує Дорадчий Комітет, до складу яко-
го входять представники міністерств, які 
мають великий досвід та можливості у 
даній сфері. Документи та сама модель 
реінтеграції – ще на стадії розробки, ще 
відпрацьовуються. Але центр діє. Він 

…кожна людина має купу 
неоціненного потенціалу, 

купу можливостей і власного 
досвіду.



Дім на півдороги

Будь-яка людина здатна 
співпереживати і здатна допо-
магати тому, хто опинився в 

складній ситуації. 
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працює за певною програмою. Як і в будь-
якому пілотному проекті, вдосконалення 
будуть вже у процесі роботи. 

- Фінансування проекту зі шведської 
сторони передбачається лише на пев-
ний час, потім планується передача 
центру на баланс держави, зокрема, 
на баланс відповідних органів влади в 
Харківській області. Чи немає сумнівів 
щодо подальшого фінансування робо-
ти центру з боку держави?

- На сьогоднішній день наш проект 
завершується. Але ми маємо надію, що він і 
надалі ще якийсь час буде підтримуватися 
з боку Sida. Крім того, ми активно 
займаємося пошуками нових донорів, пи-
шемо проекти, щоб надалі мати можливість 
підтримувати центр. Насправді, якби 
сьогодні проект за-
вершився, передава-
ти його немає кому… 

Проте, на останній 
зустрічі Дорадчого 
Комітету присутні 
підтримали думку, 
що центр потрібний, і 
при першій же можливості відповідні орга-
ни візьмуть його під свою опіку.

Варто зазначити, що в Україні є закон 
про соціальну адаптацію осіб звільнених з 
місць позбавлення волі, де чітко визначена 
необхідність розробки програм реінтеграції 
та створення центрів допомоги. В березні 
2011 року був прийнятий новий закон про 
соціальну адаптацію, зараз вносяться зміни 
в підзаконні акти, щодо виконання всіх 
положень. 

Тож про необхідність центрів реінтеграції 
говорить вже те, що в державі прийма-
ються відповідні закони. Але в них є певні 
нюанси. Адже прописано, що такі цен-
три мають створюватися та утримуватись 
місцевими органами влади при наявності в 
місцевих бюджетах відповідних коштів, а 
їх, на жаль, не завжди вистачає... 

- З досвіду роботи «Дому на 
півдороги», як ставляться пересічні 
громадяни до центрів реінтеграції? 

- Якщо брати наш центр, то місцеві жителі 
сприймають його позитивно, з розумінням 
ставляться і до роботи центру, і до наших 
клієнтів. Зараз центр працює в окремій 

будівлі, дещо відсторонено. А раніше жінки 
проживали в одній із квартир триквартир-
ного котеджу. Стосунки з сусідами були і 
є дуже теплі, сусіди постійно приходять у 
гості, спілкування не припиняється. І що 
приємно вразило: у нас не було жодних 
проблем на місцевому рівні.

Що стосується сприйняття таких центрів 
вцілому, то треба розуміти, що в наш 
досить складний час нелегко живеться і 
законослухняним громадянам, і коли йде 
мова про вкладання коштів на допомогу 
людям, звільненим з місць позбавлення 
волі, то думки можуть бути різні: від повно-
го розуміння і схвалення, до категоричної 
відмови, несприйняття потреби допомага-
ти. 

Потрібно пам`ятати, що створення і 
робота таких центрів є запорукою безпе-

ки і для нас, людей, 
які не стикалися з 
подібними проблема-
ми особисто. Є стати-
стика, яка свідчить, 
що люди, звільнені 
з місць позбавлення 
волі для того, аби 

вижити, знову вчиняють правові злочини. 
Адже після звільнення вони абсолютно 
дезадаптовані. За 5-10 років позбавлення 
волі люди просто втрачають необхідні на-
вички – як звернутись до певної інстанції 
для відновлення документів чи просто схо-
дити до магазину. А ще відсутність місця 
проживання, труднощі з влаштуванням на 
роботу… Все це спонукає людину до вчи-
нення нового злочину.

За статистичними даними Державної 
пенітенціарної служби, в Україні майже 
28% жінок, які наразі знаходяться в місцях 
позбавлення волі, вже були раніше за-
судженими. Тобто майже 30% скоїли нові 
злочини. Проти кого? Проти тих людей, 
які знаходяться поруч. Тому, насправді, 
для держави вкладання коштів в центри 
реінтеграцї – не марно витрачені гроші, 
якщо врахувати, що завдяки таким цен-
трам, як показують дослідження, значно 
зменшується кількість людей, які повторно 
скоюють правопорушення, зменшується 
кількість повторно ув`язнених. Відповідно 
– маємо менше людей, які стали жерт-
вами злочину і, врешті-решт, отримуємо 
щасливіше суспільство.

- Чи можуть центри реінтеграції самі 
себе утримувати?

- Краснопавлівський центр і покликаний 
самостійно себе утримувати. На базі «Дому 
на півдороги» працюватиме соціальне 
підприємство, яке надасть змогу отриму-
вати кошти на діяльність центру. Наразі 
проводиться активна робота зі створення 
такого підприємства. 

- Скільки триває курс реінтеграції 
клієнтів  «Дому на півдороги»?

- Програма, за якою зараз працює центр, 
розрахована на 4-6 місяців. Є випадки, 
коли жінкам потрібно менше часу для 
адаптації. Це добре, адже вони швидше 
інтегруються в суспільство, швидше знахо-
дять роботу, житло. 

- Чи зверталися жінки з проханням 
залишитися працювати в центрі?

- Ми передбачали таку можливість і 
передбачаємо зараз, але поки таких звер-
нень не було. Можливо, ми будемо самі 
залучати клієнтів до соціальної роботи. 

- Як би Ви описали клієнтів «Дому на 
півдороги»?

- Жінки сильної волі. Просто вражає їхня 
напористість і віра в майбутнє. Зараз важко 
багатьом людям – тим, які не побували в 
місцях позбавлення волі, які не випадали 
з суспільства на певний час. А жінкам-
клієнтам нашого центру втричі важче. Їх 
віра та надія в те, що все може налагоди-
тися, змінитися на краще, –  це те, заради 
чого і варто працювати!

- Чи кожна людина здатна працювати 
на ниві благодійності? Чому?

- Я вірю в позитивну гуманну сутність 
людини. Тому переконана, що кож-
на людина може працювати у сфері 
благодійності. Будь-яка людина здатна 
співпереживати і здатна допомагати тому, 
хто опинився в складній ситуації. Але 
важливо, які цілі ставляться, працюючи на 
ниві благодійності. Якщо це – заробляння 
грошей, то робота не приноситиме задо-
волення, адже ціль не буде досягнута, бо 
це не та сфера, де можна заробити багато 
грошей.

- Як би Ви оцінили ставлення дер-
жави до діяльності благодійних 
організацій? Що сприяє чи заважає 
розвитку благодійності в Україні?

- Для розвитку благодійності важли-
во мати багатих людей в країні. Тому 
в економічно розвиненій державі і 
благодійників більше. Окрім того, для 
розвитку благодійності важлива державна 
підтримка, зважені економічні основи для 
економічного зростання. 

В принципі, держава підтримує робо-
ту БО на рівні відповідних законів. Тому 
варто говорити не стільки про підтримку 
держави, скільки про ставлення окремих 
чиновників до діяльності БО, яке не можна 
назвати позитивним. Я вважаю, що тут є 
проблеми і у держави, і у БО. Нерідкими є 
випадки недостатньої професійності людей, 
які працюють в БО, недостатньої прозорості 
використання благодійних коштів. А це не 
додає оптимізму у сприйнятті БО в Україні. 

Слід також зазначити, що в нашій країні 
немає державних програм підтримки 
благодійництва, меценатства, таких як 
за кордоном. Майже у всіх розвине-
них країнах існує чітка взаємодія БО і 
державного сектору. Держава доручає 
благодійним організаціям надання 
соціальних послуг і надає їм для цього 
необхідні кошти. На жаль, в Україні такого 
ще немає. 

 
- Що б Ви побажали нашим читачам і 

своїм колегам?
- Колегам: не забувати, що наші клієнти 

це, перш за все, люди. І кожна людина 
має купу неоціненного потенціалу, купу 
можливостей і власного досвіду. Це просто 
люди, які в певний час потрапили в склад-
ну ситуацію. Тому соціальним працівникам 
варто, використовуючи свої вміння та 
навички, допомогти клієнтам навчитися 
використовувати власний потенціал, досвід 
у вирішенні проблем. І пам’ятати про це 
дуже важливо! 

Читачам: треба вірити в себе! Розуміти, 
що безвихідних ситуацій не буває, завжди 
є вирішення проблеми, його просто треба 
побачити. А для цього іноді потрібна допо-
мога зі сторони. Тож не бійтесь звертатися 
до соціальних структур та організацій.

Записала Анна Лозова
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Соціальне підприємництво як інноваційна 

модель вирішення соціальних проблем
Насьогодні в Україні не існує законо-

давчо затверджених понять соціального 
підприємництва. Однак соціальне 
підприємництво є новим та перспективним 
етапом розвитку бізнес-відносин в Україні. 
У різних нормативно-правових джерелах 
існують положення, що дозволяють ство-
рювати підприємства, які за міжнародними 
визначеннями можуть бути класифіковані 
як соціальні. В Україні офіційна діяльність 
підприємств, які за міжнародними 
критеріями можуть класифікуватись як 
соціальні, нерозривно пов’язана з недер-
жавними неприбутковими організаціями.

Однак в правовому полі України існують 
ще такі організаційно-правові форми, 
як кооперативи (причому кооперативи 
можуть створювати підприємства але при 
цьому самими підприємствами не бути) 
та комунальні підприємства, які частко-
во також можна віднести до соціальних 
підприємств. 

Організаційно-правовою формою, яка 
часто використовується соціальними 
підприємствами в Україні, є громадська 
організація/благодійна організація, яка є 
засновником та власником комерційного 
підприємства. При цьому діяльність 
соціального підприємства не обмежується 
лише наданням соціальних послуг на-
селенню. Соціальне підприємництво 
повинне бути рентабельним та конкурен-
тоспроможним. Проте це не означає, що 
соціальне підприємство повинне діяти на 
ринку в рівних умовах з комерційними 
підприємствами. Для соціальних 
підприємств можуть бути передбачені 
певні пільги, які будуть балансувати за-
трати коштів підприємства на інвестиції 
в розвиток громади, підтримуючи його в 
стані рентабельності. Важливим фактором 
при створенні та діяльності соціального 
підприємства є ефективне міжсекторальне 
соціальне партнерство. Це важливо і 
для здійснення контролю за діяльністю 
підприємства, і для створення сприятли-
вого зовнішнього середовища (макросе-
редовища), в умовах якого підприємство 
працюватиме. Соціальні підприємства 
можуть зазвичай створюватися внаслідок 
міжсекторального соціального партнерства 
між недержавними організаціями (НДО), 

бізнес-організаціями та місцевою владою.
Характеристики соціального 

підприємництва: 
1. Спрямованість підприємства. Соціальні 

підприємства безпосередньо залучені у 
виробництво товарів та послуг для ринку. 

2. Соціальні цілі. Соціальні підприємства 
повинні вирішувати конкретні соціальні і/
або екологічні завдання, створюючи робочі 
місця, навчаючи населення або надаючи 
інші соціальні послуги. 

3. Фінанси. Отриманий прибуток у 
більшості випадків реінвестується для до-
сягнення конкретних соціальних цілей. 

4. Відповідальність перед суспільством.
Місія соціального підприємництва – 

приносити користь суспільству. Метою 
соціального підприємництва є покращен-
ня умов праці, запровадження соціальної 
відповідальності бізнесу, полегшення до-
ступу до ринку праці та вирішення питань 
безробіття.

Соціальні підприємства: 
- Сприяють розвитку економіки та 

суспільства, пропонують варіанти для 
створення робочих місць та нових форм 
підприємницької діяльності. 

- Допомагають подолати соціальну 
ізольованість: завдяки їхній діяльності 
можливе працевлаштування людей з 
обмеженими фізичними та психічними 
можливостями; тих, хто був довгий час 
безробітним; представників груп ризику. 

- Пропонують нові шляхи надання та ре-
формування державних соціальних послуг. 

- Підтримують участь та волонтерство 
громадян, зміцнюють єдність громади. 

- Розширюють можливості отримання 
різноманітних та якісних соціальних послуг 
членами громади. 

- Знижують навантаження на місцеві 
бюджети у вирішенні соціальних проблем 
(актуально в умовах хронічного дефіциту 
бюджетних коштів). 

- Розширюють структуру фінансування 
соціальних програм регіону.

Використана література:
Кодекс законів про працю України, 

Матеріал зі статті журналу «Практика 
Управління» №7 липень 2008 року,

http://www.sokal.lviv.ua/novyny-new__2605.html

«…случилось
 чудо!!!»

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. На-
верное, начну свой рассказ с детства, 
чтобы картина моей жизни получилась в 
полном объеме.

Вырос я в обычной семье, где мать и отец 
были простыми рабочими, к чему и меня 
готовили, начиная с ранних лет. Говорили, 
что я должен вырасти, приобрести ту спе-
циальность, которая мне больше по душе 
и работать, как все нормальные люди. Но 
мне как-то не хотелось быть, как все. И я 
пытался отличаться своей индивидуально-
стью... Убегал из детского садика, а воспи-
татели ловили меня и возвращали обратно 
в группу. В школе меня тоже знали. Я был 
самым сильным в классе и всегда боролся 
за свое лидерство. Начал воровать у учите-
лей деньги и тратил их направо и налево. 
Вследствие чего родителей постоянно 
вызывали в школу, а мне потом дома до-
ставалось. Во втором классе меня выгнали 
со школы. Я начал ходить в соседнюю, 
продолжал постигать науку… 

Там я стал уже спокойнее, сдержанней. 
Много времени уделял различным видам 
спорта. После школы пошел в училище, не 
понимая зачем, наверное, ради родителей.

 Знаете, сколько себя помню, мне посто-
янно было не комфортно в социуме, прак-
тически всегда ощущал какую-то тревогу и 
раздражение на окружающих. Бывало, что 

и в кругу друзей тяжело было расслабиться 
и просто отдыхать. На фоне этого заметил, 
что когда я употреблял алкоголь (а именно 
оттуда началось мое путешествие в мир 
различных химических веществ, изменяю-
щих сознание) мне становилось легче.

Попробовав алкоголь, мне показалось, 
что я нашел выход, так сказать, формулу 
счастья. В нетрезвом состоянии я начал 
легко находить общий язык с людьми, фак-
тически избавлялся от всех своих комплек-
сов и часто начинал себя ощущать душой 
компании, что было очень важно при моей, 
как я сейчас понимаю, низкой самооцен-
ке. В училище я попробовал план. Кстати, 
сразу начал его употреблять много и в 
разных видах: курил, варил молоко, жарил 
с вареньем и т.д. Но как-то мне этого было 
мало, и я всегда стремился достигнуть 
большего кайфа.

Однажды знакомый предложил употре-
бить героин. Я, естественно, не отказался, 
и он сразу стал моим наркотиком выбора – 
то, чему я отдавал предпочтение. Конечно 
же, зарабатывать на употребление честным 
путем я не видел смысла, да и возможности 
в тот момент не находил. Поэтому занялся 
криминальной деятельностью. И, как след-
ствие, неоднократно был судим, дважды 
пребывал в местах лишения свободы. 

На то время я уже не мог бросить нарко-
тик самостоятельно. Неоднократно пытался 
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сделать это своими силами, обращался за 
помощью к людям, которые раннее упо-
требляли и как-то смогли начать трезвый 
образ жизни, ездил кодироваться, ложил-
ся в наркологии, но ничего не помогало 
мне оставаться трезвым. Я опять и опять 
продолжал употреблять наркотики, при-
чем, уже не перебирая, а употребляя все 
подряд. 

Тогда жизнь стала мне казаться адом. 
Я видел себя обреченным, похоронил не 
одного знакомого, с кем начинал упо-
треблять. Наркотик больше не приносил 
удовольствия, проблемы нарастали, как 
снежный ком, и самое страшное – я не 
видел выхода, кроме как умереть. Но как-
то родители предложили мне обратиться 
за помощью к человеку, который неодно-
кратно помогал таким, как я. Этот человек 
посоветовал мне поехать в реабилитацион-
ный центр... Только я и Бог знаем как было 
тяжело там находиться. Но постепенно мое 
состояние начало стабилизироваться. Я на-
чал спать, участвовать в мероприятиях ре-
абилитационной программы, начал менять 
свои жизненные ценности и приоритеты. 

И случилось чудо!!! Я пробыл там полго-
да, и ни разу не употребил за это время. 
После чего переехал в Киев и начал ходить 
на группы для поддержания трезвого 
состояния. Одна из групп проходила на 
территории «Конвиктуса». Так я и попал в 
эту организацию. 

Поначалу был как клиент, пользовался 
различными услугами, и через некоторое 
время мне предложили работу на аутрич 
маршруте. На сегодняшний день, я уже 
полтора года работаю в этой организации, 
и, если честно, очень доволен. Я принимаю 
участие в двух проектах: обмен и выдача 
новых шприцев на улице людям, которые 
употребляют наркотики, доношу инфор-
мацию о нашей организации, и тех услу-
гах, которые мы можем им предоставить, 
кстати, все бесплатно и анонимно. Так же я 
работаю в инспекциях, где люди находятся 
под надзором, после того, как столкнулись 
с законом, и тоже могут нуждаться в нашей 
помощи.

За время моей работы ситуации  были 
разные: много комичных, смешных и не 
очень. Но больше всего мне запомнилась 
ситуация, когда клиент подарил мне стату-
этку к двум годам трезвой жизни. И… вско-

Піклування 
держави проти 
любові матері

У нас у всіх було дитинство, безтурботне, 
веселе, з сонячними зайчиками, мильними 
бульбашками та сімейними святами. Нам 
на ніч читали казки, турботливо вкривали 
ковдрою, тискаючи в обіймах і залишаючи 
на щоках ніжні материнські поцілунки… Це 
все було у нас… А у дітей сиріт, чи діток, 
які за певних життєвих обставин залиши-
лися без повноцінної уваги мами – лише 
холодні сірі стіни дитячих будинків, одинокі 
ночі і смуток, невимовний смуток за 
батьківським теплом, увагою та турботою.

Історій про осиротілих дітей, чи жінок, 
позбавлених материнських прав більше, 
ніж предостатньо. Але серед них є дійсно 

ре я узнал, что он умер… Такие жизненные 
моменты тяжело забыть.

На сегодняшний день я уже более трех 
лет трезвый. Учусь в Московском Гештальт 
Институте, профессия – психотерапевт. 
Также я посещаю группы самопомо-
щи, хожу на индивидуальные занятия с 
психотерапевтом, участвую в различных 
терапевтических группах. Это помогает 
мне лучше понимать себя, обрести мир в 
душе, избавится от своих вредных привы-
чек, и понять, что проблемы можно решать 
и мирным путем, не в ущерб себе и своему 
здоровью. В общем, я все еще учусь жить 
по-новому, и, слава Богу, это у меня по-
лучается.

У меня много друзей, которые, как и я, 
прошли через схожие проблемы (употре-
бление наркотиков и алкоголя). Они и сей-
час помогают мне преодолевать жизненные 
трудности: иногда подставляя дружеское 
плечо, иногда просто советом. На са-
мом деле, для меня очень важно знать и 
ощущать, что я – не один. Сейчас самое 
главное – оставаться трезвым, не смотря 
ни на что. Ведь мой жизненный опыт под-
сказывает, что только в трезвом состоянии 
я могу решить свою любую проблему. По-
другому никак, проверено.

                                                                                                                                          
Дмитрий

болючі та жахливі. Це не страшилки про 
поганих матусь із залежністю від спиртно-
го, з безвідповідальним ставленням до сво-
го чада. Це сповіді про те, як мало в нашо-
му житті залежить саме від нас. Про те, як 
в одну мить через жорстокість оточуючого 
світу жінка може втратити можливість три-
мати на своїх руках найдорожче, плекати 
свою рідну дитину, виховувати її, любити.

Одну з таких історій я почула напередодні 
Дня захисту дітей. Розповіла її жінка, 
зустрівши яку, ви не помітите нічого, крім 
жахливого болю та туги – вони туманом 
заволокли її зіниці. Молода, енергійна, але 
постійно наче тінь блукає вона околицями 
благодійного центру «Стефанія» в Києві. 
Насторожено та боязко реагує на спро-
би завести з нею розмову. Не вірить, не 
відчуває, живе лише мріями та глибокою 
щирою надією. Звати її Ольга.

Життя її ще з дитинства складалося не 
дуже солодко: мама постійно критикувала, 
виказувала незадоволення з усього, що 
б дитина не робила, весь час сварилася і 
кричала. Дівчина закривалася в собі, на-
копичуючи невпевненість та комплекси. 
Друзів мало, батьки не розуміють. Одна 
мрія – підрости і шукати долю у великому 
місті, вирвавшись з-під гніту рідної матері.

Але, як це часто буває, мрії та надії 
на столицю розбиваються об асфальт 
самотності: одинокою в мегаполісі чужих 
та егоїстичних людей вона блукала більше 
року. Скупі підзаробітки, перебивання з 
хліба на воду – все за стандартною про-
грамою…

 Аж раптом життя подарувало промінчик 
сонця, такий яскравий, добрий, він ма-
лював на її губах усмішку, щиру радість. 
Пробудив ті відчуття, які в неї, здавалося, 
давно померли. Маля тягнуло ручки до 
її обличчя і сльози щастя котилися стру-
мочками, впадаючи в безмежний океан 
материнської любові.

Про чоловіка Оля категорично 
відмовилася говорити. Ростила дитину 
в турботі і ніжності, паралельно намага-
лася працювати, щоб забезпечити маля 
всім необхідним. З часом з’явилася на-
года придбати хатинку в селі. Звісно, 
не хороми, але все ж таки своя оселя. 
Та придбавши за останні кошти дах над 
головою, Ольга зрозуміла, що її ошукали. 
Так зване сімейне гніздечко насправді було 

напіврозваленою хатою, без жодних умов 
для проживання, тим паче з дитиною.

Довелося молодій матері ще більше пра-
цювати. Не спала взагалі, виснажувалася 
роботою нанівець, мріючи лише про те, 
щоб якомога швидше впорядкувати свою 
домівку. Поки ж намагалася звести кінці 
з кінцями, опікунська рада вирішила, що 
дитина живе в неналежних умовах і позба-
вила Ольгу материнських прав. 

Шок! Жах! Розпач! Та доля була не-
вблаганною і послала жінці ще одне 
випробування, прикувавши на довгі місяці 
до лікарняного ліжка. Не здатна піти до 
суду, Ольга плакала темними ночами від 
неможливості повернути своє дитя. А хто 
повірить, що вона кохає усім серцем ті 
маленькі ручки, ті оченята, що вона не по-
кине його нізащо…

 Ніхто й не вірив. Лише осуд та зневагу 
читала вона в очах чиновників, коли обби-
вала пороги інстанцій, намагаючись якось 
зарадити своєму горю. 

Вона не розуміла за що. Вона ж з усіх 
сил старалася, мріяла про гарне майбутнє 
своєї дитини. Не їла, не спала, крихта до 
крихти збирала всі наробітки… А тут життя 
зірвалося у прірву. Єдине дороге, єдина 
надія і радість, єдина турбота та сенс жит-
тя. Все за секунду зникло…

Опікунська рада обіцяла, що Ольга ма-
тиме можливість спілкуватися з дитиною в 
сирітському будинку, навідуватися до неї, 
допомагати. Але раптом, наче окропом, 
ошпарила новина: її кровинку віддали 
в чужу сім’ю, без права спілкування, з 
забороною зустрічей, без жодних пояс-
нень… Ось так легким помахом ручки на 
папері Олю відрізали від життя, він сенсу 
існування. А вона ж була не п’яницею, не 
розпусницею. Старалася усіма шляхами за-
безпечити майбутнє дитині. Та марно, все 
марно…

Прийшла в «Стефанію» розбита та 
одинока. Вона спокійна, працьовита але 
відчужена від цього жорстокого світу. В її 
очах – прірва самотності, болю і пустоти… 
В них ще можна запалити вогник радості, 
можна повернути жінку до життя… 

Можливо, саме Вам це вдасться…

Ірена Оклія                                                                              
Благодійний центр  «Стефанія», м. Київ
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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ РЕИНТЕГРАЦИИ

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

Пол Возраст С кем находится сейчас Примечания

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата……………………..                                                      Подпись…………....................……………

ДОМАШНІЙ КАЛЕЙДОСКОП

Здорова тканина

Добре відомо, що одні речі шкодять 
здоров'ю, а інші, навпаки, допомагають 
зцілювати недуги. Вся справа в матеріалі, з 
якого вони виготовлені.

Обираємо натуральне!

Цілющими властивостями не володіє 
тільки синтетика. Штучні тканини по-
рушують енергообмін тіла з навколишнім 
середовищем. Іноді натуральні матеріали 
повністю можуть замінити собою лікарські 
препарати. Знахарі минулого вміли 
лікувати багато недуг, використовуючи для 
цього натуральні тканини з різних воло-
кон. 

Вона легка, м'яка на дотик, в ній ком-
фортно і приємно – вдень і вночі, взимку 
і влітку. У холодну пору цей матеріал 
нас зігріває, у спекотні дні – охолоджує. 
Навіть бачити бавовну уві сні вважається 
доброю прикметою. Якщо ця тканина при-
снилася дівчині – її чекає вдале заміжжя 
з господарним чоловіком; якщо заміжній 

жінці – значить буде в будинку затишок 
і злагода. Але, крім того, що бавовна нас 
одягає, вона здатна ще й лікувати. Медики 
традиційно використовують її у вигляді 
вати і перев'язувального матеріалу.

Предки приписували лляному одягу 
особливі властивості. Можливо, це пояс-
нювалося тим, що плащаниця, в яку було 
загорнуто тіло Ісуса Христа, – лляна. У 
Древній Греції одяг з цього матеріалу вва-
жався привілеєм жерців, а в Єгипті його 
носила лише аристократія.

Лляна пряжа майже в 2 рази міцніша 
бавовняної і в 3 рази міцніша вовняної. 
Але її плюс – не тільки в міцності. 

Льон – натуральний антисептик. Зни-
щуючи мікроби, він перешкоджає виник-
ненню бактеріальних і грибкових захво-
рювань, а також різного роду запалень. До 
того ж цей матеріал не викликає алергії і 
затримує розвиток бактерій (кремнезем, 
що міститься у льоні, оберігає його від 
гниття). Недарма на Русі льон стелили 

Лляна прохолодаБавовняна тканина - одна з 
найпопулярніших
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шовку допоможе при болях у суглобах, 
ревматизмі та артриті. А ще відомо, що 
натуральний шовк сприяє оздоровленню 
та омолодженню шкіри. Невипадково у 
жінок, що працюють з шовковим волок-
ном, дуже ніжна шкіра рук. А секрет у 
тому, що шовк містить протеїн фібріон, 
який утримує в сім разів більше вологи, 
ніж інші зволожуючі компоненти.

Вовна володіє незліченними 
лікувальними властивостями. Багатьом 

відомо, що вовняні пов'язки 
допомагають при радикуліті 
і болях у спині. Однак за 
старих часів лікарі не радили 
носити вовну постійно, 
вважаючи, що вона виснажує 
тіло. І рекомендували 
одягати одяг з неї тільки 
за необхідності. У народі 
вважали, що при епідемії хо-
лери потрібно, не знімаючи, 
носити на животі пояс із 
червоної вовни або фланелі. 
Дуже корисний вовняний 
одяг при захворюваннях 
нирок і печінки. Людям, 
які страждають носовими 
кровотечами, допомагає одяг 
із заячої та верблюжої вовни. 
Речі з грубої вовни краще 
надягати поверх бавовняного 
або лляного одягу.

За допомогою цього 
унікального природного 
матеріалу наші предки 
лікували ячмінь. Якщо на-
рив був на правому оці, то 
зав'язували червону вовняну 
нитку на ліву руку і за добу 
все проходило.

Анна Лозова
 За матеріалами 

www.by.all-biz.info

молодим і загортали в нього немовлят, 
щоб ті були здорові. Саме полотном з 
льону перев'язували воїнів, щоб рани 
швидше загоювалися. Сучасним вченим 
відомо про льон ще більше. Напри-
клад, те, що лляна тканина майже в два 
рази послаблює гамма-випромінювання 
і знижує рівень радіації. Навіть в тих 
тканинах, де льону міститься всього 10%, 
ви не будете «іскрити», оскільки льон 
нейтралізує статичну електрику. Крім того, 
ця тканина чудово регулює теплообмін: у 
спеку охолоджує тіло, а в холодну погоду 
зберігає тепло.

Вода випаровується з поверхні льону 
майже з тією ж швидкістю, що з поверхні 
водойми, в результаті чого лляна тканина 
завжди свіжа і прохолод-
на. Ця «охолоджуваль-
на» властивість льону 
дозволяє використовувати 
його людям, постражда-
лим від звичайних або со-
нячних опіків. Лікарі реко-
мендують спати на білизні 
з небіленого льону людям 
з проблемною, чутливою 
шкірою, дерматологічним 
хворим, алергікам і астма-
тикам. Причому на відміну 
від бавовняно-паперових 
комплектів, які з часом 
жовтіють, лляні тканини 
стають тільки білішими! 
Льон традиційно носять 
влітку. Хоча стародавні 
лікарі стверджували, що 
якщо носити льон влітку, 
то можна набрати вагу, а 
якщо взимку – то схудну-
ти.

Сільські знахарі рекомен-
дували використовувати 
цей матеріал для лікування 
неврологічних захво-
рювань: клали декілька 
листків герані на лляну 
тканину і прикладали до 
хворого місця, а зверху за-
кутували теплою хусткою. 
Через 2-3 години біль 
вщухав.
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За складом подібний до людського волос-
ся. А по міцності навіть перевершує цей 
природний матеріал – міцність шовкової 
нитки така ж, як у сталевого дроту того 
ж діаметру. На 97% шовк складається 
з білків, 3% жирів та воску, має 18 
амінокислот, які  благотворно впливають 
на наш обмін речовин. При цьому шов-
кове волокно настільки гладке і ніжне, 
що не дратує навіть чутливу шкіру. Одяг 
і постільну білизну з цієї легкої ткани-
ни варто використовувати людям, котрі 
страждають захворюваннями шкіри, та-

Вовна - для особливого випадку

Натуральний шовк
кими як атопічний дерматит, екзема, акне, 
дерматомікози, трофічні та інфекційні 
захворювання шкіри, псоріаз та інші. Крім 
того, це – чудовий вибір для алергіків, 
адже шовк - гіпоалергенний. Завдяки тому, 
що в шовковій нитці є білок сиріцину 
(шовковий клей), в цьому матеріалі не 
заводиться пиловий кліщ – провокатор 
алергічних захворювань.

Одяг з натурального шовку зігріває і 
висушує. Шовк здатний увібрати вологи 
до 30% від власної ваги і залишатися при 
цьому на дотик сухим. Він корисний для 
людей, які страждають порушим перифе-
ричним кровообігом в судинах. У таких 
людей завжди мерзнуть кінцівки, часто 
потіють долоні і стопи. Використання 
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розміру, число 16. Наприклад, якщо ви 
купуєте одяг 42 розміру, то Ваші джин-
си - 26 розміру. Саме ця цифра повинна 
стояти поряд з буквою W. Довжина ж 
позначається в дюймах. L 28 відповідає 
зросту 157-160 см, L 30-161-165 см, L 32-
166-172 см, L 34-173-180 см, L 36-181-
186. Але обов'язково потрібно приміряти 
всі моделі, тому що розміри у різних 
виробників можуть відрізнятися. Зважте, 
що ідеальна довжина джинсів – до середи-
ни каблука.

Цікаво:
- В епоху середньовіччя, коли патріархат 

був у самому розпалі, жінки не могли но-
сити штанів. За носіння штанів їх спалю-
вали на вогнищі.

- В 1909 році у Франції був скасований 
указ Наполеона на «заборону носіння 
жінками чоловічих штанів».

- В 1964 році на тижні моди в Парижі був 
представлений брючний костюм для по-
всякденного життя. З тих пір брюки міцно 
увійшли в жіночу моду.

- Цікаво, що саме слово «штани», 
маючи тюркське походження, дослівно 
перекладається як «здвоєна спідниця».

Анна Лозова

ДОМАШНІЙ КАЛЕЙДОСКОП

www.convictus.org.ua 2322

ДОМАШНІЙ КАЛЕЙДОСКОП

Будьте жіночними

У наш динамічний час вже нікого не 
дивує жінка, одягнена у джинси або 
брюки. Колись дуже популярні вишукані 
та елегантні сукні, спідниці втратили свої 
переваги перед зручними штанями.

Не дивлячись на всю красу спідниць, 
раніше носити їх було дуже не зручно! 
Довгі шлейфи швидко бруднились, а 
багатошарові пишні спідниці були непо-
сильним тягарем для тендітних представ-
ниць ніжної половини людства!

Брюки, а точніше – шаровари, вперше по-
чали носити жінки на Сході, у Персії. Там 
спідниця досить швидко трансформува-
лася в шаровари: спочатку її перетягували 
ременем між ніг (так було зручніше їхати 
на коні), потім спідниці стали зшивати 
там же, між ніг, певним чином, а на талії 
і по щиколотках тканину підгинали і 
підшивали. Замість поясу протягували мо-
тузку, якою можна було зтягувати шарова-
ри, згідно свого розміру.

Першою жінкою, яка одягла шаровари 

була ассирійська цариця Семіраміда ще 
у 800-му році до нашої ери. Вона разом 
з чоловіком брала участь у боях, разом з 
чоловіком і надягала шаровари, щоб її не 
впізнали. Пізніше носити шаровари стали 
у В'єтнамі та Японії.

В наш час все більше жінок, обираючи 
одяг, користуються девізом – головне, 
щоб було зручно! Тому у кожної жінки є 
принаймі одна-дві пари брюк чи джинсів. 
Але, дивлячись на деяких представниць 
слабкої статі, виникає питання: чи знаємо 
ми, як правильно обирати джинси або 
брюки, аби було не лише зручно, а й щоб 
«костюмчик сидел».

Отже, найголовніше правило: завж-
ди одягайте брюки або джинси свого 
розміру!!!

Дуже часто, бажаючи виглядати 
стрункішою, жінки купують штани на 
розмір, інколи і на два, менше за свій. Як 
результат, тіло здавлюється, усі вади, які 
ми хотіли приховати – просто вилазять 
назовні. А скільки болячок ми отримуємо 
через тісний одяг…

Чи інша крайність, коли жінки купу-
ють мішкуватий одяг, більший на кілька 
розмірів, тільки б ніхто не побачив зайвих 
сантиметрів на талії, стегнах, животі… 
Любі мої, ви робите себе таким чином ще 
більшими! Зі сторони може здатися, що 
під своїми «балахонами» ви приховуєте не 
кілька сантиметрів, а кілька метрів…

Тож завжди одягайте одяг свого розміру! 
А як дізнатися свій розмір? 

Перед походом до магазину виміряйте 
наступні величини:

- Обхват талії: вимірюється навколо талії, 
при вимірюванні не слід напружуватися, 
тримайте вимірювальну стрічку вільною;

- Обхват стегон: вимірюється по 
найбільш виступаючим частинам стегон і 
сідниць, при цьому ноги тримайте разом. 
Вимірюйте стегна в найширшій їх частині.

- Бічна довжина брюк: вимірюється 
без урахування пояса до нижнього краю 
штанів.

- Внутрішній шов штанів (так 

обчислюється довжина джинсів): 
вимірюється довжина від промежини до 
низу по шву.

Але у різних країнах-виробниках одяг 
маркується по-різному. Щоб не заплута-
тись, який розмір обрати, користуйтесь та-
блицею співвідношення розмірів у різних 
країнах.

Таблиця відповідності жіночого одягу в різних країнах

Україна/Росія 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Європа 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

XS XS-S S S-M M L L-XL XL XXL XXL

Франція 36 38 40 42 44 46 48 50

Італія 28 40 42 44 46 48 50 52

Великобританія 8 10 12 14 16 18 20 22

США 6 8 10 12 14 16 18 20

Що потрібно знати, аби правильно об-
рати брюки:

- якщо ви невисокого зросту, візуально 
подовжити ноги допоможуть чорні або 
темні штани класичного крою. Крім того, 
такі брюки додадуть стрункості силуету;

- для жінок невисокого зросту також 
підійдуть штани-кльош від коліна або 
навіть від стегна, які зорово подовжують 
ноги і надають їм стрункості. Зверніть та-
кож вашу увагу на брюки з вертикальними 
смужками;

- обираючи штани, майте на увазі, що їх 
слід підбирати з розрахунку на те взуття, 
з яким ви ці штани плануєте носити. Аби 
ноги здавалися ще довшими, краще обира-
ти довжину брюк з урахуванням каблука, 
майже до підлоги;

- тим, у кого короткі ноги і довгий тулуб, 
не рекомендується купувати брюки, капрі 
або бриджі з низькою або, навпаки, висо-
кою талією, краще зупиниться на моделі з 
середньою посадкою;

- довгоногим красуням відмінно 
підійдуть брюки з низькою талією.

Що стосується джинсів, то обрати 
потрібний розмір допоможуть цифри на 
етикетці, що стоять поруч із буквами W 
(Waist) і L (Length). W - означає обхват 
талії, L - довжина штанини із внутрішньої 
сторони. Щоб визначити потрібний розмір 
джинсів, відніміть від свого звичного 

Але головне, щоб в будь-
якому одязі жінка завжди 

була жінкою!
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Доглянуті руки - 
окраса жінки

Відомий вислів запевняє, що краса 
вимагає жертв. Але можна додати, що 
краса вимагає часу і уваги до себе. 

Кожна жінка просто забов`язана догля-
дати за собою! Приділяйте собі хоча б дві 
години на день і тоді покращиться не лише 
ваша зовнішність, але і ваше ставлення до 
самої себе!

Існує думка, що груди, довгі ноги, тонка 
талія - це те, на що чоловіки звертають 
увагу перш за все. Але можна поспереча-
тися щодо такого твердження. Безперечно, 
окрасою будь-якої жінки є гарні доглянуті 
руки!

Наприклад, відома «Джо-
конда» пензля Леонардо да 
Вінчі належить до найбільш 
загадкових портретів в історії 
світового живопису. Саме на-
вколо цього витвору мистецтва 
ведеться багато суперечок, 
головною причиною яких є 
посмішка Мони Лізи. Комусь 
вона не пободабається, когось 
просто вражає. Але з часу на-
писання картини у 1515 році 
вона завжди під прицілом. 
Звичайно, посмішка – чудова. 
Але зверніть увагу на прекрасно 
окреслені руки, скільки в них 
витонченості, ніжності, доброти 
і навіть відвертості.

Можливо, вся загадковість кар-
тини - саме в зображенні рук, а 
не посмішки…

Аби картин із зображенням 
жінок не меншало, ми повинні 
доглядати за собою і за своїми 
руками. Одна з найголовніших 
умов для того, щоб забезпечити 
гарний і доглянутий вигляд як 
шкірі рук, так і нігтям і волос-
сю, це, як не банально звучить, 
правильне різноманітне харчу-
вання. Свіжі салати, молоко, 

яйця, м'ясо, зерновий хліб, фрукти, овочі  
подбають про те, щоб вашому організму 
вистачало вітамінів В, D, заліза, кальцію, 
білків, без яких краси не буває. Тому, 
якщо виникають якісь проблеми з руками, 
нігтями, зверніть увагу на те, що ви їсте.

Взагалі, роговий шар шкіри рук 
оновлюється впродовж 30 днів. Щоб цей 
процес був повноцінним, шкіра повинна 
отримувати необхідну кількість жиру і 
вологи, бо їх нестаток веде до висихання, 
лущення і запалення шкіри рук.Тим часом 
саме шкіра рук найчастіше піддається 
впливу зовнішніх факторів. Сонячні 
промені, вітер, мороз, сухе повітря 

сприяють передчасному старінню шкіри 
і появі пігментних (так званих «вікових») 
плям. Крім того, використання пральних 
порошків, миючих засобів і навіть мила 
призводить до того, що шкіра рук швидко 
стає в'ялою та зморщується.  

Щоб якомога довше зберегти молодість 
рук, потрібно:

- Завжди ретельно витирати руки після 
будь-якого контакту з водою. Чим довше 
вони залишаються мокрими, тим більше 
зневоднюється шкіра;

- Мити руки теплою водою. Від холодної 
та жорсткої води шкіра псується дуже 
швидко. І якщо змінити жорсткість води 
досить складно, то намагатися користува-
тися тільки теплою - цілком можливо;

- Шкіру рук потрібно щодня змащу-
вати живильним або зволожуючим 
кремом, мінімум 2 рази на день (вранці 
та ввечері). А при сухій шкірі - після 
кожного миття рук. Вранці і ввечері 
змащуйте руки спеціальними кремами 
або гелем з інгредієнтами, які живлять 
і лікують шкіру. Наприклад, ромаш-
ка чудово дезінфікує, сприяє загоєнню 
мікротріщинок, алое зволожує, гліцерин і 
лецитин пом'якшують шкіру;

- Якщо шкіра рук жорстка і груба, 
корисні ванночки з соку квашеної капусти 
або сироватки молока. Після ванночки 
руки необхідно змастити жирним жи-
вильним кремом. Також корисні ванноч-
ки з морською сіллю (столова ложка на 
літр води), настоєм з лікарських рослин 
(залийте столову ложку м'яти, липового 
цвіту, шавлії двома склянками окропу і 
витримайте 30 хвилин). Дуже корисні для 
пом'якшення рук відвар картоплі та молоч-
на сироватка;

- Руки необхідно захищати рукавичками 
при виконанні господарських робіт, а та-
кож при застосуванні миючих засобів;

- Якщо ж працювати в рукавичках 
не зручно, то перед миттям посуду чи 
іншою брудною роботою змастіть руки 
гліцериновим або силіконовим кремом: він 
утворює на шкірі «захисну плівку». Після 

роботи крем легко змивається водою. 
Потім використайте жирне косметичне 
молочко або крем;

- Потемнілу від чищення фруктів і овочів 
шкіру можна відбілити лимонним соком, 
або соком з огірків. Соком можна протерти 
і забруднені нігті;

- Чудовий регенеруючий ефект дають 
ванночки зі знежиреного молока і відвару 
ромашки: холодний відвар ромашки 
змішують з молоком, на кілька хвилин 
опускають туди руки, потім ополіскують 
холодною водою;

- Дуже корисно на ніч змастити руки 
теплою рослинною олією, одягнути 
бавовняні рукавички і до ранку шкіра ста-
не гладкою та м’якою;

- Остання, але не за важливістю, порада: 
робити спеціальні вправи для поліпшення 
кровообігу в судинах, щоб шкіра довше не 
ставала тьмяною та блідою.

Надія Лєпіхова
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Красиві та корисні поради
Цілющий чай!

Які недуги лікує чай? 
Чай – цілком звичний для нас напій. 

Багато людей навіть не замислюються, що 
чай може бути лікувальним засобом. Які ж 
хвороби він допомагає вилікувати?

При нежитю потрібно закапувати в ніс 
зелений чай. Для цього необхідно взяти 
чайну ложку чаю, залити її однією склян-
кою окропу і дати охолонути. Закапувати 
рясно в кожну ніздрю, щоб слизова могла 
очиститися розчином. Робити такі проце-
дури потрібно щодня, по шість-вісім разів 
за добу. 

 
Якщо болить голова, потрібно заварити 

міцний чорний чай і покласти в нього 
цукор (на склянку дві чайні ложки). Чай 
пити, повільно ковтаючи на вдиху. При 
цьому потрібно нагріти кінчики пальців, 
тримаючи склянку з чаєм. Поступово біль 
вщухне.

При зниженому тиску необхідно вранці, 
щойно прокинулись, випити склянку гаря-

чого чорного чаю із додаванням лимона і 
чайної ложки меду. 

При сонячних опіках можна полегши-
ти біль за допомогою чайних компресів. 
Потрібно заварити міцний чорний чай і 
робити компреси, які не лише допоможуть 
угамувати біль, а й знімуть жар. 

Коньюктивіт або запалення слизової 
оболонки ока також можна лікувати за до-
помогою чаю. Треба промивати очі таким 
настоєм: заварити міцний чорний і зеле-
ний чай в однаковій кількості, остудити і 
змішати. Бажано промивати очі якомога 
частіше.

При виразці шлунка  просто необхідно си-
стематично вживати міцний зелений чай. 

Якщо ослабла серцева діяльність і дихан-
ня, то перша допомога – міцний чорний 
чай. 

При безсонні заварюють слабкий чорний 
чай і квіти ромашки аптечної в однакових 
пропорціях. Пити цей чай потрібно за 
годину до сну.

У Китаї борються з бесонням таким чи-
ном: використану заварку зеленого чаю су-
шать на сонці і складають у мішечок. Коли 
назбирається достатня кількість висушеної 
заварки, нею наповнюють подушку, якою 
користуються кілька місяців. Ледве влови-
мий запах чаю благотворно діє на нервову 
систему і допомагає швидше заснути. 

При проблемах з кровоносними судинами 
дуже добре допомагає так званий яєчний 
чай. Для його приготування беруть два 
яєчних жовтки і ретельно їх перемішують. 
У чашку насипають 3-5 гр. зеленого чаю 
і вливають туди ж жовтки. Ще раз все 
ретельно перемішують і миттєво випива-
ють. Пити такий чай можна лише один раз 
на день!

Тереза Франк:
«Радійте кожній миті і 

всесвіт відповість вам тим же»

Співачка, художниця, поетеса, акторка
Захоплення: сквош, плавання, читання 
філософських книг, коні, кулінарія.
Знак зодіаку: Стрілець.

- Ти дуже багатогранна творча 
особистість: малюєш, пишеш, співаєш, 
знімаєшся в кіно… Чому надаєш пере-
вагу?

- У мене справді багато захоплень. І поки 
що я не можу надати однозначну перевагу 
одному з них. Мені подобається і співати, і 
малювати, і писати. З задоволенням граю 
в кіно, займаюсь журналістикою. Моє 
покликання – творчість у всіх її широких 
проявах: будь то на сцені, будь то на 
екрані, або навіть на домашній кухні… Мені 
подобається освоювати нове і вдосконалю-
вати старе. Я глибоко переконана: якщо в 
людині є талант, його треба розвивати. 

 
- Про що ти мріяла в дитинстві?
- Хочете вірте, хочете ні, але я мріяла 

саме про те, що сьогодні маю. Мистецт-
во приваблювало мене завжди. І вже в 
дитинстві я мріяла про творчість. Мені 
хотілося стати багатогранною особистістю, 
яку б люди знали і шанували. Я була впев-
нена, що ні на хвилину не зупинюся по 
дорозі до своєї мети, і щаслива від того, що 

вона стала реальністю. 
А ще, як і більшість дівчаток, я хотіла ста-

ти мамою. Але поки не знайшовся джентль-
мен, який би підійшов на роль батька моєї 
дитини. (сміється…)

- Розкажи трохи про себе. Де навча-
лася? Які були улюблені предмети?

- Я вважаю, що для кожної людини ди-
тинство – незабутній час. Коли все нове, 
цікаве, потрібне. Навчаючись в школі, 
очолювала сектор дозвілля, співала в рок-
групі, виступала у складі шкільного КВН, 
писала вірші. 

Улюбленими предметами були: музика, 
література, зокрема, жіноча лірика. Дуже 
любила читати Анну Ахматову і Олександра 
Блока.

- Чи пам’ятаєш ти своє перше кохан-
ня? Хто це був?

- Взагалі закохуватись я почала ще у 
дитячому садочку. Але коханням це важко 
назвати, скоріше  - це був перший інтерес 
до протилежної статі. Більш серйозне по-
чуття виникло в 14 років. Тоді світ став 
дещо іншим, яскравішим. Але перше 
кохання принесло, правда, через деякий 
час, розуміння того, що «ничто не вечно 
под луной», і усвідомлення, що чоловіки і 
жінки різні, сприймають життя по-різному. 
Тоді в мені зародилися перші паростки 
недовіри до чоловіків, я зрозуміла, що не 
всім і не завжди треба розкривати свої 
почуття. Тепер я вважаю, що все це лише 
на краще. Жінка мусить бути сильною і 
контролювати себе. І головне - не втрача-
ти життєрадісність. Частіше посміхайтеся 
людям, тоді і вам посміхатимуться.
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- Як складалися стосунки з 
однолітками?

-  Стосунки з однолітками були різними: і 
хорошими, і не дуже. Точно можу сказати, 
що завжди мене оточувало багато людей. 
Пов’язано це, в першу чергу, з моєю при-
родною тягою до людей, до спілкування. Та 
і позашкільне життя не було спокійним. В 
різних гуртках, трохи з часом в театрі на-

вколо мене було багато цікавих особисто-
стей. Серед яких було багато друзів. 

Але найближчою людиною в моєму житті 
була моя бабуся – Валентина Архипівна. 
Чесно кажучи, іноді важко підібрати слова, 
щоб виразити все, що відчуваєш до неї, 
особливо коли відчуваєш так багато. Бабу-
ся навчила мене стійкості, вмінню боро-
тися за життя, вірити в ідеали і досягати 

поставленої мети.
 
- Хто і що впливало на подальше ста-

новлення творчої особистості? 
- У мене гарні наставники. Це мудрі 

та грамотні люди, котрі досягли в житті 
певних висот. Я прислуховуюсь до них 
і роблю свої висновки. Мій внутрішній 
голос відіграє не останню роль у прийнятті 
рішень. 

- Яка  твоя улюблена пісня, вірш? 
Згадай, будь ласка, кілька рядків.

- Мій Всесвіт
В мене свій маленький Всесвіт –

Скло між світлом і пітьмою,
Поміж небом і водою –
Вічна крига пелюстків.

Світ - це все,
А все – це Всесвіт.

В ньому я вовчиця біла.
Вслухайся… Ти чуєш плескіт? -

Це з душі моєї злива,
Злива щастя і добра,
Із моєї - в іншу душу.

Не для себе жити мушу.
Зрозумій мене, повір,

Вовчиця біла – добрий звір.

- В якому віці ти написала цей вірш? 
- У 16 років. Він входить до моїх віршів із 

циклу «Ранок».
 
- Над чим працюєш зараз?
- Нещодавно я зняла нове музичне відео 

на мій літній хіт «Бомба». Планую нову 
концертну програму у стилі поп-рок, пишу  
музику і слова. Працюю над сценічними 
костюмами і, звичайно, над собою: себе 
теж треба тримати в формі. 

- Чи не важко тендітній жінці дося-
гати вершин шоу-бізу? Яким повинен 
бути характер, щоб вистояти у наш 
непростий час?

- Зовсім не обов’язково мати залізний 
характер, аби  піднятися на високу 
соціальну сходинку. Треба просто лю-
бити людей і не робити нікому зла. У 
шоу-бізнесі, як і в житті. Треба поважати 
творчість інших і самовіддано йти своїм 
індивідуальним шляхом – хай він буде 
тернистий, але самостійний і неповторний. 
Лише такий шлях може привести до успіху. 

Конкуренція – це для слабких.

- Як ти особисто долаєш складні 
життєві ситуації, проблеми? Твій ре-
цепт подолання труднощів!

- У моєму лексиконі відсутнє слово «про-
блема». Відповідно – немає що долати. Я 
бачу мету і не бачу перешкод.

- Невже ніколи не буває важко?
- Не важко. Іноді може бути сумно. В та-

кий час я звертаюсь в глибини своєї душі, 
до Бога. Але краще не допускати таких 
моментів, в житті стільки позитиву і добра, 
що сумувати – просто недопустимо.

- І, на останок, кілька побажань на-
шим читачам.

- Кожного дня ми набуваємо життєвого 
досвіду. Кожна зустріч – це можливість 
черпати позитивну енергію і радіти життю. 
Головне – налаштуватися на позитив. Тому, 
дорогі читачі, поки ми живемо, треба брати 
все по максимуму. Радійте кожній миті і 
всесвіт відповість вам тим же. Пам’ятайте, 
що любов – це те почуття, заради якого 
живуть і творять. Кохайте і будьте кохани-
ми.                         

Записала Анна Лозова
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Праця є найважливішою сферою 
життєдіяльності людини та провідним 
чинником матеріального і духовного ви-
робництва, основою економіки загалом. 
Всі аспекти економічної діяльності так чи 
інакше пов'язані з працею, інтересами 
людей, їх взаємовідносинами, тому без 
глибоких знань у сфері праці та соціально-
трудових відносинах неможливо в сучасних 
умовах успішно вирішувати проблеми в 
будь-якій галузі діяльності, на всіх рівнях 
структури суспільства.

У широкому значенні працевлаштування 
об'єднує всі форми трудової діяльності, що 
не суперечать законодавству, включаю-
чи самостійне забезпечення себе робо-
тою, в тому числі індивідуальну трудову 
діяльність, підприємництво, фермерство, 
тощо. У вузькому значенні під працевлаш-
туванням розуміють такі форми трудової 
діяльності, які встановлюються при 
сприянні органів держави або недержав-
них організацій на основі ліцензування. 

Працевлаштування — це система 
організаційних, економічних і правових 
заходів, направлених на забезпечення 

трудової зайнятості населення. 
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Працевлаштування 
громадян

Сторінку веде юрист ВБО «Конвіктус 
Україна» Ганна Колесник.  
У 2008 році закінчила  Київський 
Національний університет ім. Тараса Шев-
ченка за спеціалізацією «Правознавство», 
магістр права. Співавтор ряду публікацій 
для уразливих груп населення. Майстер 
спорту зі східних єдиноборств. 
Захоплення: музика, фото, художня 
література.
Знак зодіаку: Скорпіон.

Необхідно врахувати, що поняття пра-
цевлаштування більш вузьке, ніж понят-
тя зайнятості, а саме працевлаштування 
передує зайнятості і є його найважливішою 
гарантією.

 Громадянам, які втратили роботу, 
держава забезпечує можливість підбору 
підходящої роботи. Такою вважається 
робота, що відповідає освіті, професії 
(спеціальності), кваліфікації працівника 
і надається в тій же місцевості, де він 
проживає. Заробітна плата повинна 
відповідати рівню, який особа мала за 
попередньою роботою з урахуванням її 
середнього рівня, що склався в галузі 
відповідного регіону за минулий квартал. 
Пропозиція такої роботи має враховувати 
трудовий стаж за спеціальністю, поперед-
ню діяльність, вік, досвід, становище на 
ринку праці, тривалість періоду безробіття.

Для громадян, які вперше шукають 
роботу і не мають професії (спеціальності), 
підходящою вважається робота, що 
не потребує попередньої професійної 
підготовки, а для громадян, які бажають 
поновити трудову діяльність після перер-
ви більше одного року, — робота, що не 
потребує попередньої перепідготовки 
чи підвищення кваліфікації. А в разі 
неможливості її надання — інша оплачува-
на робота. Така робота може носити навіть 
тимчасовий характер.

У разі неможливості надання 
громадянинові роботи за професією 
(спеціальністю) після закінчення періоду 
виплати допомоги по безробіттю, 
підходящою може вважатися робота, що 
потребує зміни професії (спеціальності) 
з урахуванням здібностей громадянина, 
колишнього досвіду і доступних для нього 
засобів навчання. За рішенням місцевих 
органів державної виконавчої влади може 
встановлюватись транспортна доступність 
та інші критерії підходящої роботи, що по-
силюють соціальний захист населення.

Оформляється працевлаштування шляхом 
укладання трудового договору, контракту 
або угоди відповідно до законодавства про 
працю. Якщо підходяща робота відсутня, 
громадяни, які звернулися до державної 
служби зайнятості як особи, котрі шука-
ють роботу, мають право на безплатну 
професійну орієнтацію, консультацію, 
підготовку, перепідготовку, одержання 
відповідної інформації з метою вибору виду 
діяльності, професії, місця роботи, режиму 
праці.

Часто трапляються випадки відмови у 
прийнятті на роботу. Тому необхідно знати, 
в якому випадку відмова є правомірною, а 
коли відбувається з порушенням законо-
давства. У будь-якому випадку роботода-
вець повинен зазначити причини відмови. 
Роботодавець може відмовити, обгрунто-
вуючи тим, що кандидат не відповідає ви-
могам, які встановлені для даної вакантної 
посади. При цьому, такі вимоги встановлює 
сам роботодавець. 

Ст.22 КЗпП (Кодекс законів про 
працю) зазначає, що забороняється 
необгрунтована відмова у прийнятті 
на роботу. Відповідно до Конституції 
України будь-яке пряме або непря-
ме обмеження прав чи встановлен-
ня прямих або непрямих переваг 
при укладанні, зміні та припиненні 
трудового договору залежно від 
походження, соціального і майно-
вого стану, расової та національної 
приналежності, статі, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, член-
ства у професійній спілці чи іншому 
об'єднанні громадян, роду і харак-
теру занять, місця проживання не 

допускається. Вимоги щодо віку, рівня 
освіти, стану здоров'я працівника мо-
жуть встановлюватись законодавством 
України.

Важливо знати, що відповідно до ст. 
21 КзпП передбачається укладання 
трудової угоди між працівником і власни-
ком підприємства, установи, організації 
або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою. За угодою працівник 
зобов'язується виконувати визначену ро-
боту, дотримуватися внутрішнього трудо-
вого розпорядку, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений 
ним орган чи фізична особа зобов'язується 
виплачувати працівникові заробітну плату 
і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодав-
ством про працю, колективним договором і 
угодою сторін.

Стаття 23. Строки трудового договору. 

Трудовий договір може бути:
1) безстроковим, що укладається на не-

визначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за 

погодженням сторін;
3) таким, що укладається на час виконан-

ня певної роботи.
Строковий трудовий договір укладається 

у випадках, коли трудові відносини не мо-
жуть бути встановлені на невизначений 

строк з урахуванням характеру наступної 
роботи або умов її виконання, або інтересів 
працівника та в інших випадках, передба-
чених законодавчими актами.

Стаття 27. Строк випробування при 
прийнятті на роботу.

Строк випробування при прийнятті на 
роботу, якщо інше не встановлено законо-
давством України, не може перевищувати 
трьох місяців, а в окремих випадках, за 
погодженням з відповідним виборним ор-
ганом первинної профспілкової організації, 
– шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на 
роботу робітників не може перевищувати 
одного місяця.

Якщо працівник в період випробування 
був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасо-
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вою непрацездатністю або з інших поваж-
них причин, строк випробування може бути 
продовжено на відповідну кількість днів, 
протягом яких він був відсутній.

Важливим є також питання про працев-
лаштування та звільнення вагітних жінок та 
жінок, які мають дітей віком до трьох років 
або до шести років згідно з ч. 6 ст. 179 
КЗпП), одиноких матерів за наявності дити-
ни віком до 14 років або дитини-інваліда.

Відповідно до ч. 3 ст. 184 Кодексу 
законів про працю України звільнення 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років (або до шести років 
згідно з ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких 
матерів за наявності дитини віком до 14 
років або дитини-інваліда з ініціативи 
власника або уповноваженого ним ор-
гану не допускається, крім випадків 
повної ліквідації підприємства, установи, 
організації, коли допускається звільнення 
з обов'язковим працевлаштуванням. 
Обов'язкове працевлаштування зазна-
чених жінок провадиться також у випад-
ках їхнього звільнення після закінчення 
строкового трудового договору. На період 
працевлаштування за ними зберігається 
середня заробітна плата, але не більш як 
на три місяці з дня закінчення строково-
го трудового договору. Вищезазначена 
норма надає гарантію щодо обмежень 
на звільнення для вагітних жінок, а не 
лише жінок, які перебувають у відпустці 
у зв'язку з вагітністю та пологами. 
Звільнення жінок, зазначених у ч. 3 ст. 
184 КЗпП, у зв'язку із закінченням строку 
трудового договору має певні особливості. 
Таке звільнення можливе, проте власник 
зобов'язаний працевлаштувати жінку на 
цьому самому або іншому підприємстві 
відповідно до її спеціальності. Розрив у часі 
між звільненням і працевлаштуванням у 
цьому випадку не допускається. Відповідно 
до законодавства з дня закінчення стро-
кового трудового договору (а не з дня 
звільнення) на період працевлаштування 
за жінкою зберігається середня заробітна 
плата, але не більше ніж на три місяці. 
Тобто закінчення строку трудового до-
говору не дає власникові права звільнити 
жінку. Він повинен лише попередити її, що 
після закінчення строкового трудового до-
говору вона до роботи допущена не буде і 
на період пошуку підходящої роботи може 

перебувати вдома, а також про те, що вона 
повинна буде з'явитись на підприємство, 
коли буде знайдена можливість її працев-
лаштувати для продовження роботи (в разі 
працевлаштування на цьому підприємстві) 
або для одержання трудової книжки і роз-
рахунку із заробітної плати (в разі пра-
цевлаштування на іншому підприємстві). 
За наявності зазначеного попередження 
жінка може продовжувати виконувати ту 
саму (або за її згоди – іншу) роботу на 
цьому самому підприємстві до вирішення 
питання про її працевлаштування. Якщо 
жінка відмовилася від працевлаштування 
за спеціальністю без поважних підстав, 
вона може бути звільнена з роботи за п. 2 
ст. 36 КЗпП, навіть якщо після закінчення 
строку трудового договору пройшло два 
чи три місяці. В цьому випадку трудовий 
договір не буде вважатись продовженим 
на невизначений строк, оскільки після 
закінчення строку мала місце вимога влас-
ника про припинення трудового договору 
(ст. 391 КЗпП). Отже, якщо жінка вагітна і 
надала роботодавцеві медичний висновок 
на підтвердження вагітності, вона не може 
бути звільнена у зв’язку з закінченням 
строкового трудового договору без 
обов’язкового працевлаштування.

Стаття 48. Трудові книжки. 

Трудова книжка є основним документом 
про трудову діяльність працівника. Трудові 
книжки ведуться на всіх працівників, які 
працюють на підприємстві, в установі, 
організації або у фізичної особи понад 
п'ять днів. Трудові книжки ведуться також 
на позаштатних працівників за умови, якщо 
вони підлягають загальнообов'язковому 
державному соціальному страхуванню.

Працівникам, котрі стають до роботи 
вперше, трудова книжка оформлюється 
не пізніше п'яти днів після прийняття на 
роботу.

До трудової книжки заносяться відомості 
про роботу, заохочення та нагороди за 
успіхи в роботі на підприємстві, в установі, 
організації; відомості про стягнення до неї 
не заносяться. Порядок ведення трудових 
книжок визначається Кабінетом Міністрів 
України.

Обережно! Шахраї на ринку праці. 

Останнім часом на ринку праці з'явилося 
дуже багато шахраїв. Як не потрапити на 
їх хитру приманку і убезпечити себе від 
зайвих розчарувань? Цьому можуть допо-
могти кілька простих порад. 

Перше, на що потрібно зверну-
ти увагу, - це розмір заробітної пла-
ти. Запам'ятайте, чим вищий оклад вам 
обіцяють, тим менше шансів його отрима-
ти. Особливо, якщо цей оклад серйозно 
перевищує середній на ринку для фахівців 
вашого профілю. Бували ситуації, коли 
дійсно за перший місяць роботодавці 
виплачували обіцяні гроші, а потім не пла-
тили взагалі. 

Друге - якщо під час співбесіди 
потенційного роботодавця практично не 
цікавить інформація про вас. Нормальний 
роботодавець дуже уважно поставиться 
до вашої освіти, досвіду роботи, умінь і 
навичок, буде ставити багато питань, до-
кладно розповість про діяльність компанії 
і обов'язки, які потрібно буде виконувати. 
Шахраї, якщо і подивляться ваше резю-
ме, то тільки для годиться. Вони відразу 
ж будуть хвалити вас, за цінний досвід 
роботи, але про те, чим вам доведеться 
займатися, буде сказано дуже мало і не 
зовсім правдиво. Якщо ви спробуєте на-
вести довідки про цю організацію, ви не 
знайдете нічого! Ні в пресі, ні в Інтернеті, 
ні в податкових органах. Відразу припи-
няйте спілкування з подібними людьми. 
Навіть якщо вас туди привели ваші знайомі 
або друзі. Не виключено, що вони вже 
стали жертвами цих шахраїв на ринку 
праці і тепер хочуть за ваш рахунок по-
вернути свої гроші. Бували випадки, коли, 
зіштовхнувшись з подібними ділками, люди 
були змушені змінювати номери телефонів 
або навіть адресу. Поясніть таким «ро-
ботавцям», що ви знайшли іншу роботу, 
а якщо переслідування і тиск не припи-
няться, звертайтеся до міліції. І, про всяк 
випадок, на первинних співбесідах нама-
гайтесь, якомога менше розповідати про 
своїх близьких, де навчаються діти або де 
живуть родичі. 

Якщо на перших етапах влаштування 
на роботу вас нічого не насторожило, 

то потрібно дуже серйозно поставити-
ся до процедури оформлення на роботу. 
Незалежно від того, приймають вас на 
постійну роботу або за сумісництвом, не 
пізніше першого робочого дня вас повинні 
ознайомити під розпис з необхідними до-
кументами про організацію. Їх називають 
локальними нормативними актами, до яких 
належать: статут, якщо він відкритого 
типу, правила внутрішнього трудового 
розпорядку, правила техніки безпеки, по-
ложення про захист персональних даних, 
про надання відпустки, відрядження, якщо 
є - колективний договір і додатки до нього, 
та інші. 

Крім цього, від вас теж зажадають на-
дати документи та їх копії. Обов'язково - 
оригінал і копію паспорта, щоб засвідчити 
вашу особу і правильно заповнити на вас 
звітні форми для надання відомостей в 
різні інстанції. Зажадають копію пенсійного 
страхового свідоцтва, копію ІПН, докумен-
ти про освіту або довідку з місця навчання, 
документи про сімейний стан та свідоцтва 
про народження дітей. І обов'язково по-
просять оригінал трудової книжки, якщо 
вас беруть на постійну роботую. Іноді мо-
жуть зажадати медичні огляди, якщо цього 
вимагають виробничі правила. 

Під час процедури оформлення дуже 
уважно читайте документи, з якими ви 
будете ознайомлені під розпис. Особливо 
серйозно поставтеся до змісту трудово-
го договору. Перш, ніж його підписати, 
переконайтеся, що там зазначена саме 
ваша посада, на яку ви приймаєтеся, який 
оклад вказаний, що сказано про премії, 
відпустки, умови роботи, страховку від не-
щасних випадків. Другий примірник дого-
вору обов'язково візьміть собі і зберігайте 
дуже дбайливо. Якщо раптом ви втрати-
те трудову книжку, то на підставі цього 
договору можна буде зробити дублікат. 
Оригінал договору надається в деяких бан-
ках для отримання позики. Якщо робото-
давець не дотримується своїх зобов'язань, 
прописаних у трудовому договорі, то мож-
на подати на нього до суду. 

Ці формальності є запорукою того, 
що ви не будете ошуканими.
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вірність та співпереживання.
Щодо підготовки, то бажано дотримува-

тися посту, сповідатися та причаститися. 
Але хотілося б наголосити на тому, що це 
потрібно людині, а не Церкві, і виростає 
саме з усвідомлення людиною значення 
Вінчання та шлюбу в цілому.

- Чи можливо здійснити Вінчання з 
інославним або безвіруючим партне-
ром?

- Це буває дуже рідко, але буває, 
у вигляді виключення. Це може бути 
вирішено, як щирим проханням, так і 
офіційно, наприклад, листом до  правлячо-
го архієрея. Єдине, що треба враховувати 
при Вінчанні з інославним, це обіцянку 
виховувати дітей, які з’явилися у шлюбі, 
згідно з православною традицією та вірою.

- В наш час Церковний Шлюб став по-
пулярним серед людей, приваблюючи 
розкішним обрядом, а не релігійним 
наповненням. Чи матиме будь-який 
сенс таке таїнство?

- Роз’яснити, дати рекомендації, допомог-
ти – це моя задача, особливо для людей, 
котрі вперше зіткнулися із церковним жит-
тям та священнодіями. Головне, зрозуміти 
самому та спробувати пояснити парі – чи 
потрібно це їм. Але,  хотілося б сказати про 
те, що наші припущення та міркування – 
це одне, і ніяка людська далекоглядність 
не забезпечить 100% вірогідність того, як 
все складеться. А ось Господній задум – це 
інше. Тому вважаю за краще допомагати та 
давати згоду на проведення таїнства для 

усіх: інославних, безвіруючих, нетямущих, 
бо, можливо, це їх перший та головний 
крок до Бога.

- Як Церква вирішує питання 
розірвання шлюбу?

- Ніяк не вирішує, «Те, що Бог з’єднав, 
того людина хай не розлучає». Церк-
ва не розвінчує, вона може дати благо-
словення на наступний шлюб (не більше 
3-х), вберігаючи таким чином та не даючи 
загрузнути людині у гріху та перелюбстві, 
сподіваючись на краще.

- Можете порадити, як все-таки жити 
у шлюбі, аби перебувати у Божій 
благодаті?

- Я можу лише порадити сентенції із Свя-
того Письма: 

«Так должны мужья любить своих 
жен, как свои тела: любящий свою 
жену любит самого себя. Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей 
плоти, но питает и греет ее, как и Го-
сподь Церковь» (5:28-29).  

Керуватися тим, що пропонує нам хри-
стиянство, а саме «любити дружину так, 
як себе самого», треба незалежно від того, 
у якому шлюбі перебуває особа: юридич-
ному, церковному чи громадянському. 
Найваливіше ж для людини, котра зважи-
лась на такий важливий крок, як Вінчання,  
усвідомити значення Бога у своєму житті. 
Розуміння та щира віра у серці – ось 
головні ліки від профанації у церковних 
таїнствах.

Андрій Поліщук

Вінчання. 
І будуть двоє 

одна плоть.

Кожна епоха, кожна 
культура має цілий набір 
таїнств, що так чи інакше 
супроводжують різні етапи 
життя людини: народжен-
ня, повноліття, одруження, 
смерть... З часом обряди 
перетворилися на традиції, 
які стали важливою ча-
стиною життя древньої та 
сучасної людини.

В Україні загальновста-
новленими релігійними  
священнодіями є Хрещення 
та Вінчання. Вони беруть 
початок у Православній 
Церкві, яка визнала 
необхідність цього об-
ряду у 444 році. Релігійна 
обрядовість стала частиною 
світського життя Царської 
Росії, де особливу ува-
гу приділяли Вінчанню 
підданих та членів царської 
сім’ї. Нині, пишність та 
помпезність таїнства 
Вінчання стали привабли-
вими для багатьох людей, 
які не заглиблюються у 
суть та сприймають його 
на рівні фешенебельної 
формальності, як складової 
офіційного шлюбу.

«Традиція - накопичення досвіду, 
минаючи осмислення». 

Чи стосується це таїнства Вінчання, ми 
спробували дізнатися  у  протоієрея Воло-
димира Молнара:

- Як повинні готуватися молодята 
напередодні Вінчання?

- Треба розуміти, що Вінчання – це, перш 
за все, таїнство, яке потребує духовної 
підготовки: усвідомлення того, чи готовий 

ти на такий крок, адже обряд передбачає 
віру в те, що в цьому таїнстві подається 
жива і реальна допомога Божа, реальна 
дія Святого Духу. Це надзвичайно важливе 
таїнство, як написано у Біблії: 

«И сказал человек: вот, это кость от 
костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо 
взята от мужа. Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепит-
ся к жене своей; и будут двое одна 
плоть» (Бытие 2:23-24). 

Існування чоловіка та жінки – Божий за-
дум, а їх існування по Божому закону – це 
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дитині, що і як треба робити! Але… Важ-
ливо знайти правильні слова, обрати 
потрібний момент для розмови, стежити за 
інтонацією. Щоб дитина зрозуміла, що ви 
хочете допомогти, а не вперто вимагаєте 
сліпого підкорення.

Треба вимагати від дитини певної 
поведінки, але відносини між вами повинні 
базуватись, в першу чергу, на довірі та 
повазі. Інакше дитина зрозуміє, що 
головне – сила. Хто сильніший – той і 
головний. А вам, безперечно, не хочеться, 
щоб сім`я жила під гаслом «Сила є, розуму 
не треба».

Кожен повинен мати свій власний простір, 
куди ніхто не втручатиметься! 

Батькам іноді важко це зрозуміти. Адже 
вони звикли, що їх чадо – маленьке, за ним 
треба наглядати, підказувати, як і що ро-
бити і т.д. Тому часто батьки сварять дітей 
за розкидані по кімнаті речі, за безлад на 
столі, а бувають і ситуації, коли до сина чи 
доньки приходять друзі, а дорослі вважа-
ють за необхідне постійно перевіряти, чим 
же вони там займаються!.. 

Батьки, схаменіться! Згадайте, як ви 
були підлітками! Невже вас не дратувало 
втручання дорослих у, як ви тоді вважали, 
ваше особисте життя? І ваших дітей це 
також дратує!

Дайте своїй дитині спокійно спілкуватися 
з друзями, класти речі туди, де вважає 
за потрібне дитина. Краще запитайте про 
інтереси дочки чи сина: музику, фільми, 
книги. Сходіть разом на фільм, який 
подобається дитині, наступного разу підіть 
в парк, театр. Так кожен зможе зрозуміти, 
що кому подобається. Може з’ясуватися, 
що спільного набагато більше, ніж ви ду-
мали. І тоді дитина не сприйматиме вас, як 
ворога, який не дає спокійно дихнути! Ви 
навпаки станете друзями!

«Чи зможе моя дитина впоратись сама? 
Краще я допоможу! (або і зроблю замість 
неї)» Знайома ситуація? Проблема 
надмірної опіки також виникає в багатьох 
сім’ях.

Батьки хочуть захистити дитину від су-
ворого життя. Такі діти часто виростають 
безініціативними та вимогливими. Вони 
звикли, що їм у всьому потурають, роблять 
так, як хочеться їм. Задумайтесь, чи хочете 
ви виховати егоїста? Ні? Тоді контролюйте 
свої пориви опіки, намагання зробити щось 

за дитину, щоб не перевтомити її! Добро-
та, опіка, свобода дій – все повинно бути 
в міру! 

Привчаючи дитину до самостійності, 
батьки спонукають її до аналізу, пошуку 
оптимального рішення поставленої задачі. 
Та і самоповага, розуміння того, що дитина 
самостійно може щось зробити, – дуже 
важливі для становлення особистості.

Не перенапружуйте дитину!
Зараз дуже активно розвивається 

суспільство! Батьки хочуть, щоб дитина 
могла і знала все. Тому дітей, майже з 
колиски, вчать ходити, говорити, при чому 

одразу на кількох мовах, водять дитину в 
різноманітні гуртки і чим більше, тим кра-
ще! Помічають будь-який недолік, звер-
тають на нього увагу і вимагають випра-
витися. Не хвалять, не заохочують. Часто 
повторюють вислів: «От я в твоєму віці…»

Зрозуміло, що кожному з нас хочеться, 
щоб його дитина була найрозумнішою, 
найвихованішою, найобдарованішою! Але 
чи хоче всього цього дитина?

Саме в підлітковому віці дитина починає 
розвиватись фізично. Починають 
з’являтись симпатії до протилежної статі, 
почуття змінюються кожного дня, а 
настрій – по 10 разів на день. І коли емоції 
вирують, з’являються батьки зі своїми 
настановами, вимогами! У дитини логічно 
виникає питання: «Чому я повинен усім 
цим займатись? Для кого? Для себе чи 
батьків?»

Перевантажувати дітей у такий непростий 
для них час не варто! Запитайте у дитини, 
чим би вона хотіла займатись більш за все. 
Залиште 1-2 заняття на вибір дитини! 

Головне, щоб дитина була здорова і 
щаслива! І це залежить в першу чергу від 
батьків!

Пам’ятайте, нервові клітини не 
відновлюються! Любіть своїх дітей! 

Розумійте їх! Тоді будете щасливі і ви, 
і ваші діти, і навіть ваші онуки!

Анна Бойко

Головне - щоб дитина 
була здорова і щаслива!

Кожен з нас колись був підлітком! Скільки 
радості, веселощів, незабутніх вечорів за-
лишилось позаду… Але і скільки помилок 
було зроблено. І тепер ми всіма силами 
намагаємося вберегти своїх дітей від розча-
рування, зради, підлості. А чи варто?

Відомий вислів говорить, що кожен вчить-
ся лише на своїх помилках, хоча і прагне 
вчитися на чужих. І це правда! Як би ми не 
намагалися втримати дітей від певних дій, 
пояснити, як можна роботи, а як ні, все 
одно вони робитимуть все по-своєму. Осо-
бливо, якщо це підлітки… Батькам в такій 
ситуації лише потрібно зайняти правильну 
позицію щодо поведінки дитини.

Час летить, як швидкокрилий птах. Лише 
вчора ваша кровинка вчилася говорити, 
ходити, а сьогодні він/вона не дозволяє за-
ходити без стуку до своєї кімнати, нервує, 
коли чіпають його/її речі. Прийшла пора 
щаслива і водночас дуже складна. Те, що 
пора щаслива, ми розуміємо лише з часом. 
А те, що складна – як тільки починаються 
непорозуміння між батьками і дітьми!

Коли дитина дорослішає, вона перехо-
дить на новий етап зрілості: від залежності 
від батьків, до певної самостійності, 
до відносин, заснованих на довірі та 

рівноправ`ї. Але різні сім`ї цей етап про-
живають по-різному: хтось спокійно, зі 
взаєморозумінням і взаємоповагою, а 
хтось – зі сварками, криками і навіть кула-
ками.

Як краще поводити себе батькам, аби 
зберегти гарні стосунки з дітьми?

Перш за все, батьки повинні зрозуміти, 
що більша частина роботи у налагодженні 
добрих стосунків залежить саме від них, 
хоча б тому, що вони старші і досвідченіші. 
Звісно, буде важко. Але час швидко летить, 
і вже завтра сьогоднішні підлітки, з якими 
так важко знайти спільну мову, будуть 
разом з вами обговорювати свої проблеми, 
ділитися радістю, даруватимуть онуків. 
Але, щоб не стати занадто рано бабусею 
чи дідусем, намагайтесь зрозуміти своїх 
дітей. А для цього радимо взяти до уваги 
наступне.

Є родини, в яких батьки диктують прави-
ла поведінки дітям: починаючи з того, що 
їсти, одягати, закінчуючи – з ким дружити 
і зустрічатися. Для батьків диктатура – це 
певний вид контролю над дитиною, якого 
іноді буває забагато. Саме в таких випад-
ках дитина починає бунтувати.

Звісно, батьки мають право говорити 

Кожен повинен мати свій 
власний простір, куди ніхто не 

втручатиметься! 
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шквалу докорів.
Існують люди, які критикують інших 

лише заради самої критики. Мета їхніх 
критичних висловлювань – принизити та 
засмутити людину, щоб мати можливість 
нею маніпулювати. Найчастіше до такої 
критики вдаються чоловіки, щоб чинити 
тиск на близьких та підлеглих. Крити-
куючи їх, вони вселяють почуття провини 
та вдячності, тим самим знижуючи їхню 
самооцінку. Таку критику не варто сприй-
мати серйозно, краще використовувати 
цю інформацію для вдосконалення себе. У 
таких випадках психологи радять викори-
стовувати прийом захисту, який полягає 
в тому, що ви уявляєте, ніби навколо вас 
з'явився невидимий кокон, що відмежовує 
вас від зовнішньої агресії. Маючи таке 
уявлення, ви не звертатимете уваги на 
неприємні моменти, що відбуваються 
навколо вас. Дуже часто, не отримавши 
гідного опору, агресор заспокоюється, а 
іноді, через якийсь час, може прийти з 
вибаченнями.

Загалом конструктивна критика 
актуалізує наші внутрішні ресурси, виявляє 
наш потенціал і розкриває ще більше наші 
можливості. Але найчастіше, коли нас 
критикують, ми чуємо не конкретні речі, а 
загальні звинувачення. Наприклад, коли 
нам говорять, що ми щось неправильно 
зробили, ми сприймаємо це як вказівку на 
негативну рису нашого характеру. Людині 
властиво перебільшувати масштаби почутої 
на свою адресу критики. Та насправді, 
зазвичай засуджують не риси нашого 
характеру, а якийсь окремий вчинок, який 
цілком можна виправити. Недоліки є у всіх, 
припуститися помилки може кожен та не 
кожен має сили визнати їх. 

Оцінка себе – особиста справа кожної 
людини. І як би не була образлива кри-
тика – це усього лише думка іншої лю-
дини, яка теж може помилятися. Тому 
пропонуємо прислухатися ще до деяких 
порад психологів.

Намагайтесь почути і зрозуміти, що 
саме вам хочуть сказати. Відключайте 
емоції, намагайтесь зрозуміти слова свого 
співрозмовника. Зрозумійте, що критикува-
ти можуть не лише щоб образити, але і щоб 
ви могли стати кращими!

Намагайтесь витримати паузу. Зачекай-

те, не спішіть давати відсіч. Переведіть 
дихання, порахуйте, про себе, до десяти. 
Не заспокоїлись, порахуйте від 10 до 1. Ви-
тримавши паузу, ви даєте співрозмовнику 
зрозуміти, що можете контролювати свої 
емоції. А це дуже важливо при спілкуванні 
з людьми.

Вислухайте опонента. І ще одна 
розповсюджена помилка: часто під час 
критики ми одразу починаємо шукати ви-
правдання, згадувати чужі помилки, якими 
б можна було вколоти у відповідь. Наш 
мозок просто працює не у тому напрямку, 
в якому потрібно, пропускаючи важливу 
інформацію.

Підсумуйте почуте. Кожен 
висловлюється так, як вміє. Щоб уникну-
ти непорозуміння, краще спочатку дати 
можливість людині висловитися і потім по-
вторити сказане. Так ви зможете уточнити, 
що у вас не влаштовує співрозмовника.

Навчіться визнавати свої помилки. 
Якщо ви розумієте, що критика виправ-
дана, і ви насправді помилялися, то не 
бійтесь бути смішними чи що вас бу-
дуть осуджувати. Краще дипломатично, 
спокійно визнати свою помилку. Визнати 
свої помилки може лише сильна, впевнена 
в собі людина.

Тактично висловіть свої думки з при-
воду причини критики. У кожного з нас 
є власні думки, можливо, навіть підкріплені 
власним життєвим досвідом, як потрібно 
себе поводити, що говорити і робити в 
певних ситуаціях. Але тільки вислухавши 
опонента, проаналізувавши його слова, 
висловіть і свою думку, пропозиції по 
вирішенню ситуації, що склалася. 

Подякуйте за пораду. Навіть якщо лю-
дина, яка критикувала вас, і мала певний 
негатив, можливо, навіть чекала певного 
обурення з вашої сторони, то отримавши 
слова вдячності, вона може бути приємно 
здивована і навіть змінити думку про вас в 
позитиний бік. 

                                         Олена Жежера

Як правильно реагувати на критику?
Це знає кожен, але 
виходить не у всіх

Кожна людина знає, що вона не ідеальна, 
але глибоко у душі, більшість впевнені, що 
саме вони – найкращі. Тому ненавидять 
критику, але сприймають її по-різному. 
Люди, які не вирізняються особливим 
ентузіазмом, дуже рідко реагують на кри-
тику. Не впевнені у собі – замикаються, 
ображаючись на того, хто критикує. Більш 
болісно сприймають критику трудолюбиві 
натури, кар'єристи та люди творчих 
професій. Це пов'язано з тим, що творчі 
особистості та ті, хто цілком присвячує 
себе роботі, рідко бувають задоволені от-
риманим результатом своєї праці. А коли 
його хтось розкритикує, то людина втрачає 
самовпевненість і починає бурхливо реагу-

вати на критику. 
Іноді одне критичне зауважен-

ня, зроблене на вашу адресу, 
може зіпсувати настрій на 
цілий день. Першою реакцією 
у відповідь на негативне 
зауваження з'являється гостре 
бажання образитися і втекти 
кудись назавжди, а частіше - 
сказати щось неприємне у 
відповідь. Обидва варіанти не 
назвеш хорошими, потім до-
ведеться перейматися не лише 
через критику, але й через 
висловлені у бік опонента 
слова і вчинки. Для того, аби 
навчитися сприймати критику 
без зайвих емоцій, психологи 
радять поглянути на ситуацію 
очима третьої незацікавленої 
особи. Адже, коли ми дивимо-
ся на себе і того, хто критикує 
з боку, ми можемо правильно 
оцінити поведінку обох і вибра-
ти правильну реакцію. 

Коли вас критикують, найпер-
ше, що ви повинні зробити – це 
зрозуміти і осягнути, справед-
лива критика чи ні. Для цього 
потрібно спробувати збагну-
ти, що має на увазі той, хто 
критикує. Корисно вислухати 

критику до кінця, а потім перепитати, чи 
вірно ви зрозуміли її суть. Таке питання 
зніме напругу й зменшить агресію, дасть 
вам можливість розібратися в об'єктивності 
критики. Якщо вона не обґрунтована, 
потрібно ввічливо відповісти людині, яка 
критикує і повідомити, що дані звинувачен-
ня вас не стосуються. Важливо не створю-
вати додаткових конфліктів і не псувати 
стосунки з тими, хто критикує. Потрібно 
достойно вийти з ситуації, що склалася. 
Також не варто сперечатися, потрібно 
спокійно визнати право людини критику-
вати, але при цьому намагатися не брати 
критику на себе. Це обеззброїть того, хто 
звинувачує, і убезпечить вас від чергового 
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Як визначити свій 
темперамент? 

Усі люди різні. Кожен з нас реагує на різні речі по-своєму. Хтось плаче, хтось сміється, а 
хтось кричить. Така відмінність у поведінці людей залежить від типу темпераменту.

Завдяки темпераменту у кожного з нас – свій власний стиль поведінки, спосіб життя.
Визначити свій тип темпераменту вам допоможе наступний тест.
Поставте плюс, якщо ви згодні з твердженням, і мінус, якщо ні. Отже, ви:

   1. Непосидючі.
   2. Запальні та імпульсивні.
   3. Дуже часто – нетерплячі.
   4. Ініціативні та рішучі.
   5. Наполегливі, навіть уперті.
   6. Швидко орієнтуєтеся у суперечках, 
спритні.
   7. Ритм вашої діяльності – нерівномірний, 
стрибкоподібний.
   8. Любите ризикувати.
   9. Легко вибачаєте образи.
  10. Ваша мова швидка і палка.
  11. Часто страждаєте від своєї 
неврівноваженості.
  12. Не терпите недоліків.
  13. Вас приваблює все нове.
  14. Ваш настрій часто змінюється.
  15. Ви – життєрадісна і весела людина.
  16. Енергія б'є ключем, ви завжди зібрані.
  17. Часто кидаєте почате на півдорозі.
  18. Не завжди адекватно оцінюєте свої 
сили.
  19. Ваші інтереси та захоплення часто 
змінюються.
  20. До зміни запланованого раніше і до 
нових обставин легко звикаєте.
  21. Вам не важко відволікатися від своїх 
справ, ви швидко розбираєтеся з чужою 
проблемою.
  22. Ретельне опрацювання деталей і 
кропітка праця не для вас.
  23. Ви – чуйні, любите спілкування.
  24. Ваша мова виразна і гучна.
  25. Ви не панікуєте навіть у складних 
ситуаціях, у вас чудова витримка.
  26. Легко засинаєте і швидко 
прокидаєтесь.
  27. Вам складно зосередитись, прийняти 
обдумане рішення.
  28. Ви – розсіяні, неуважні.
  29. Ви – стримана і холоднокровна люди-
на.
  30. У своїх словах і справах ви 

відрізняєтесь послідовністю.
  31. Ви – обережні та розсудливі.
  32. Витримані, вмієте вичікувати.
  33. Неговіркі, не любите пустої балака-
нини.
  34. Ваша мова – розмірена, спокійна.
  35. Ви рівномірно розподіляєте свої сили, 
ніколи не викладаєтеся повністю.
  36. У вас існує чіткий режим дня, ви 
плануєте свої робочі справи.
  37. Спокійно сприймаєте критику, байдужі 
до осуду.
  38. Вам важко швидко переключитись на 
іншу роботу.
  39. З іншими людьми у вас рівні, добрі 
стосунки.
  40. Акуратні, педантичні в дрібницях.
  41. Вам складно пристосуватися до нових 
обставин і зміні запланованого.
  42. Ви не любите багато рухатися, 
повільні.
  43. Ви – сором'язлива людина.
  44. Ви губитесь за нових  обставин.
  45. Ви не впевнені в собі, своїх силах.
  46. Самотність не обтяжує вас.
  47. Невдачі і неприємності надовго виби-
вають вас із колії.
  48. У складні життєві періоди ви 
замикаєтесь в собі.
  49. Ви не занадто витривалі, швидко 
втомлюєтеся.
  50. Ваша мова тиха, іноді невиразна.
  51. Ви автоматично переймаєте риси 
характеру співрозмовника і його манеру 
говорити.
  52. Сентиментальні й вразливі.
  53. У вас завищені вимоги до себе і на-
вколишнього світу.
  54. Вам властива деяка недовіра до інших 
і підозрілість.
  55. Вас легко образити.
  56. Вам приємно, коли оточуючі 
співчувають вам.

***
Что такое печаль? Это солнца закат.

Это ветки увядшей сирени. 
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
объясниться 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. 
Что есть жизнь без любви,

а любовь без мечты?
Что есть слезы без вкуса печали?

Что такое мечты без окраса судьбы? 
Черно-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 враг или брат?
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.
***

***
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.

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 доверяться 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.

***

Когда посторонние люди слышат о клиентках нашего Центра, они вряд ли ожидают 
увидеть то, что, например, мне, дает силы в новом дне для работы. Это горящие, любо-
пытные глаза, а также души людей, которые открыты переменам.

Вечер... Кофе... И стихи одной из участниц (хотя слишком это сухо - участниц, навер-
ное, более по-домашнему ласково - «нашей девочки») Наташи Мелехиной. Искренность, 
честность, палитра образов в ее стихотворениях  проникают в душу и задевают самые 
потаенные ее струны. И пусть еще предстоит 
работа с формой, ритмомелодикой и про-
чим, главное - творческий порыв, желание 
искать и находить, развиваться и расти как 
Личность.

Женщина со сложной судьбой, как и все в 
Центре. И стихи Наташи - это не только рас-
сказ о своих чувствах, переживаниях, но и 
попытка определиться в категориях вечных 
смыслов. Что такое жизнь, Бог, кто есть 
друг, а кто - враг. А так же самый главный 
вопрос, звучащий в каждом произведении: 
«Каков смысл во мне?». И оптимистичным, 
радостным крещендо от строки к строке 
растет уверенность в том, что она сможет 
разобраться и найти себя в такой непростой, 
но такой яркой и чарующей жизни.

Социальный работник Е. Лаврентьева

Наталья Мелехина

Психологічний тест
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А тепер давайте розберемося з результа-
тами тесту. У тесті 4 групи питань, в кожній 
групі 14 тверджень. Перші 14 (з першого 
по чотирнадцяте твердження) описують хо-
леричний темперамент. Друга група, з 15-
го по 28-е твердження, описує сангвініка. 
Третя група, з 29 по 42, – флегматичний 
тип темпераменту. І остання група, з 43 
по 56 твердження, описує меланхолійний 
темперамент.

Якщо в якійсь з груп ви отримали більше 
10 плюсів, то цей тип темпераменту у Вас 
домінуючий. Якщо кількість плюсів 5-9, 
то ці риси виражені у Вас значною мірою. 
І якщо позитивних відповідей менше 4, 
то риси такого типу темпераменту слабко 
виражені.

Характеристики темпераментів
Сангвінічний темперамент
Сангвінік. Люди цього типу легко при-

стосовуються до нових обставин, жваво 
відгукуються на те, що привертає їх увагу. 
Представники цього типу темпераменту 
схильні до частої зміни настрою, але харак-
терним для них є стан бадьорості.

Чи можна визначити, що та чи інша 
людина є сангвініком? Так, є властиві 
тільки їм риси, за ними завжди мож-
на виділити сангвініків з оточуючих. Як 
правило, у людей з таким типом темпера-
менту плавна і впевнена хода, рухи легкі 
і швидкі. Сангвініка легко відрізнити за 
гарною поставою і виразним жестам. У 
мінуси сангвінічного темпераменту можна 
записати те, що люди цього типу швид-
ко відволікаються від справ або емоцій, 
якщо зовнішні подразники довгий час 
не змінюються. Рішення щодо роботи у 
сангвініка часто бувають необдуманими. 
Максимально ефективна його діяльність 
тоді, коли він буде зайнятий новими 
цікавими проектами, що тримають його 
в напрузі. Не забувайте, що подвійність 
цього темпераменту вимагає контролю над 
ходом робіт. Тому сангвінікам потрібно 
бути уважним.

Холеричний темперамент
Холерик. Холерики легко збудливі і 

неврівноважені, переключити їх увагу важ-
ко. Вони дуже рухливі, аж до надмірності, 
почуття їх сильні і виявляються дуже 
яскраво. За нові справи беруться з вели-
чезним запалом, віддаються їм повністю, 
але при цьому неадекватна оцінка своїх 

сил призводить до різкого спаду діяльності. 
Мінуси цього типу темпераменту по-
лягають саме в неврівноваженості, че-
рез яку відбуваються спалахи різкості, 
дратівливості, виснаження сил.

Характерні риси є і у холериків: у людей 
цього типу швидка, часто плутана мова, 
яскрава і виразна міміка. Незважаючи на 
свою неврівноваженість, холерики дуже 
працездатні та ініціативні люди. 

Меланхолійний темперамент
Меланхолік. Вони пасивні, не 

наполегливі, легко уразливі і мало реа-
гують на зовнішні впливи. Найчастіше 
меланхоліки занурені в себе, вони вважа-
ють за краще спокійну, добре знайому їм 
обстановку. Безумовними плюсами цього 
типу темпераменту є глибина і сталість 
їх почуттів. У людей цього типу темпера-
менту стримана, хоча і швидка хода. Вони 
занурені в свої думки, тому можуть за-
мислюватися і уповільнювати ходу. Жести 
у них скупі, але різкі, тому що вони себе 
незручно почувають у товаристві не-
знайомих людей. Зверніть увагу, якщо 
меланхолік матиме спокійне робоче місце, 
то його працездатність вразить всіх. За 
підтримки і при розміреному ритмі робо-
ти він здатен творити чудеса, але буде 
болісно переживати будь-яку складну 
психологічну ситуацію. Меланхоліки дуже 
спостережливі, що робить їх незамінними в 
роботі з персоналом.

Флегматичний темперамент
Флегматик. Такі люди наполегливі й 

завзяті, рівно і спокійно йдуть життєвим 
шляхом. Це надійні люди, яких складно 
вивести з себе. Вони скупі на емоції, але 
надійні, як ніхто. У флегматиків присут-
ня певна важкість у рухах, хода в них 
часто лінива, некваплива. Сидячи, вони 
можуть довго зберігати одну і ту ж позу. 
Жестикуляція і міміка скупі, прочитати 
якісь думки по їх виразу обличчя просто 
неможливо. Мова повільна, вони неговіркі, 
не люблять пустої балаканини.

Людина цього типу не буде сперечати-
ся. В будь-якій дискусії вона обмежиться 
підсумовуванням, причому майстерно 
врахує думку кожної зі сторін. Це надійні  
працівники, яких немає необхідності кон-
тролювати. Але в жодному разі не варто 
доручати людині цього типу темпераменту 
роботу, яка вимагає ініціативності.

За матеріалами life-online.at.ua

***

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. 

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. 
Неизведаны 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, 
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.

***

Наталья Мелехина




