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2 коротка історія «Конвіктус Україна»

Організація «Конвіктус» була заснована 
у Швеції 1986 року ВІЛ-позитивними людьми, 
які вирішили об’єднатися з метою спільної бо-
ротьби з ВІЛ-інфекцією.

Сьогодні у Стокгольмі центри надають по-
слуги не тільки ВІЛ-позитивним людям, а й нар-
козалежним, алкозалежним та бездомним. Для 
людей створюють всі умови, за допомогою яких 
вони здатні розпочати нове життя.

За підтримки Шведської організації «Кон-
віктус» в жовтні 2002 року була створена ор-
ганізація «Конвіктус Естонія». Ця організація 
займається програмами зменшення шкоди, кон-
сультуванням наркозалежних, роботою в місцях 
позбавлення волі, організовує та проводить гру-
пи взаємодопомоги для ВІЛ-позитивних людей. 
«Конвіктус Естонія» бере активну участь у кам-
паніях проти дискримінації та стигматизації лю-
дей, що вживають наркотики.

За підтримки Шведської організації «Кон-
віктус» та Шведської агенції з питань міжнарод-
ного розвитку (Sida) в 2006 році «Конвіктус» 
розпочав свою роботу і в Україні.

На сьогодні «Конвіктус Україна» працює 
у двох великих регіонах — Київському та Хар-
ківському, реалізує ряд проектів, спрямованих на 
надання послуг таким групам населення, як жін-
ки, що залучені до секс-бізнесу, засуджені, нарко-
залежні та їхні близькі. Свою проектну діяльність 
«Конвіктус» здійснює за підтримки Шведської 
агенції з питань міжнародного розвитку (Sida) 
та Міжнародного благодійного фонду «Міжна-
родний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

Ми керуємося принципами поваги до людини,  
пропагування здорового способу життя, прин-
ципами відсутності розмежування за соціальним 
статусом, статтю, фізичним та психічним станом, 
а також іншими ознаками; забезпечуємо збережен-
ня анонімності довіреної інформації та таємниць.

Послуги, які надає організація «Конвіктус 
Україна»:

— консультування за принципом «рівний — 
рівному»;

— індивідуальна психологічна підтримка;
— медичне консультування;
— юридичне консультування;
— консультування при працевлаштуванні;
— сприяння у лікуванні та реабілітації;
— робота груп взаємодопомоги для наркоза-

лежних;
— робота груп взаємодопомоги для жінок 

та багато іншого.
Сьогодні наша організація працює над чотир-

ма проектами:
— «Крок на зустріч»;
— «Триступенева програма реінтеграції»;
— «Впровадження силами рівних»;
— Профілактика інфікування ВІЛ та захворю-

вань, що передаються статевим шляхом.
Завдяки одному з цих проектів з’явився жур-

нал, що перед Вами. Детальніше почитати про 
проекти можна у наступній статті.

КОРОТ КА ІСТОРІЯ 
«КОНВІК Т УС УКРАЇНА»

С віт не безнадійний, поки в ньому є хоча б одна небайдужа людина. Про співдружність таких 
людей, які працюють заради Вас в Україні, розкаже цей короткий нарис.
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Що таке «Дім на півдороги»?

«Дім на півдороги» — це одночасно і місце, 
і ідея. Це центр соціальної адаптації жінок, звіль-
нених з місць позбавлення волі. Це проект, який 
об’єднав талановитих соціальних працівників 
та тих людей, хто хоче почати нове життя після 
колонії.

Чи підходить цей проект мені?

Вам підходить цей проект, якщо Вас непоко-
їть майбутнє, якщо Ви не знаєте куди йти після 
звільнення, якщо не хочеться повертатися до 
старого життя, якщо є потреба у допомозі різних 
спеціалістів — юристів, психологів тощо.

Скільки ж мені доведеться заплатити?

Аніскільки. Участь у проекті цілком БЕЗ-
КОШТОВНА. Від Вас вимагається лише запо-
внена та надіслана анкета і бажання щось зміни-
ти у своєму житті. Фінансову допомогу «Дому 
на півдороги» надає благодійна організація.

То ви — державна установа 
або одна з релігійних організацій?

Ні, ми — не державна установа. На жаль, 
в України поки що немає достатньо коштів на 
те, щоб допомогти кожному громадянину стати 
повноцінною частиною суспільства. Українські 
законодавчі норми недосконалі і не в змозі вра-
хувати всіх, кому потрібна допомога. Тому про 
звільнених з ув’язнення жінок турбуємось ми, 
некомерційна благодійна недержавна організа-
ція. Крім того, ми не є релігійною організацією 
і раді бачити жінок усіх віросповідань. А ми? 
А ми віримо у людську доброту та порядність 
і хочемо повернути цю довіру й вам.

Що на мене чекає, якщо я подам заявку?

Ми зв’яжемося з Вами до звільнення, аби зу-
стріти Вас після. У «Домі на півдороги» Вам на-
дадуть тимчасове житло та допоможуть:

— вирішити юридичні проблеми;
— відновити здоров’я;
— налагодити спілкування з рідними та ді-

тьми;
— знайти застосування своїм талантам та опа-

нувати нові професії;
— знайти роботу та постійне житло.

Чому незнайомі люди хочуть 
мені допомогти?

Багато хто з наших працівників пройшов че-
рез важкі випробування у житті, переміг себе 
і долю й розпочав нове життя. Багато хто сьогод-
ні не уявляє своє життя без щоденної допомоги 
іншим. Таким чином ми насамперед допомагаємо 
самим собі. Відчуваємо себе потрібними. Отже, 
коли ми пропонуємо Вас скористатись шансом 
змінити щось у своїй долі, ми так само просимо 
Вас надати нам шанс допомогти і хоча б трохи 
змінити світ на краще.

ПРОЕК Т «Д ІМ НА П ІВДОРОГ И» 
У  ЗАПИ ТАННЯХ ТА ВІДПОВІД ЯХ

Ж иття часто буває суворим до нас, і в такі періоди дуже легко у ньому зневіритися. Утім, 
існує ще місце, де людям просто раді, де можна сподіватися на розуміння і допомогу. 

Що це за місце? Це «Дім на півдороги».
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Сьогодні «Дім на півдороги» — єдиний 
в Україні центр реінтеграції для жінок, звільне-
них з місць ув’язнення. Він розташований у сели-
щі Краснопавлівка у Харківській області. Проте 
взяти участь у програмі реінтеграції можуть жи-
тельки з будь-якої області, міста, селища. Центр 
створений за фінансової підтримки Шведської 
агенції з питань міжнародного розвитку (Sida), 
а здійснюється під керівництвом Всеукраїнської 
благодійної організації «Конвіктус Україна».

 • Умови проживання 
у «Домі на півдороги»

Тимчасове місце проживання

Кожна учасниця програми забезпечується 
тимчасовим місцем проживання. У центрі є дво-
місні та тримісні кімнати. Кожна жінка забезпе-
чується ліжком, стільцем, книжковою полицею 
та шафою для одягу. Кожна кімната додатково 
обладнана столом. 

Харчування

Харчування в «Домі на півдороги» фінан-
сується за рахунок бюджету самого «Дому на 
півдороги». Повноцінне триразове харчування 
містить усі необхідні для здоров’я компонен-
ти: жири, білки, вуглеводи, вітаміни. Учасницям 
програми надається змога набувати знання про 
здорове харчування, кулінарію та особливості 
харчування відповідно до стану здоров’я на семі-
нарах, організованих соціальними працівниками. 
Надається також можливість і самостійного скла-
дання меню та приготування їжі.

Одяг та взуття

Кожна учасниця, що потрапляє до центру, 
отримує одяг та взуття згідно з потребами та у від-
повідності до пори року. Учасницям дозволяється 
купувати додаткові одяг та взуття самостійно, 
якщо є така можливість. 

Душ та прання

Кожен блок — це дві кімнати — обладнаний 
душовою кімнатою. Час прийняття душу та його 
тривалість обирається учасницями. Щомісяця 
дівчата забезпечуються особистими засобами гі-
гієни. Їм також можна купувати та мати власні за-
соби для душу та гігієни за можливості. Є окрема 
кімната для прання, де встановлена одна пральна 
машина на 5 осіб, а також сушильний апарат. 
Окрім цього, пральня обладнана додатковою 
професійною пральною машиною та сушильним 
апаратом для постільної білизни.

 • Підтримання душевної рівноваги

Учасники програми «Дім на півдороги» за-
безпечуються різноманітними психологічними 
консультаціями.

Групові заняття

Варто зазначити, що групові заняття є обо-
в’язковим для відвідування учасницями «Дому 
на півдороги». Заняття проходять двічі на тиж-
день. Протягом групових занять дівчата обгово-
рюють такі теми:

— продуктивне спілкування 
— поведінка в стресових ситуаціях
— конструктивне вирішення конфліктів.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ 
ПРО «Д ІМ НА П ІВДОРОГ И»

Н аш вітчизняний «Дім на півдороги» — не єдиний такий заклад у світі. Це досить успішна 
соціальна модель за кордон. «Наlfway House Model» (що й означає модель «Дому на пів-

дороги») — це заклад перехідного сумісного проживання західного типу, спрямований на успіш-
не повернення до суспільства громадян, що перебувають на умовно-випробувальному терміні 
та звільнені з місць позбавлення волі. То на якій саме дорозі стоїть наш Дім і куди ця дорога веде?..
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Увага приділяється також саморозвитку осо-
бистості.

Індивідуальні консультації
Слід зазначити, що консультації є обов’яз ко-

вими для відвідування. Для відвідування учас-
никами і мають проводитись не рідше, ніж двічі 
на тиждень. Але можуть проводитись і частіше 
у разі необхідності та персональних потреб учас-
ників. Індивідуальні консультації надаються щодо 
особистих проблем та потреб кожного учасника 
програми.

Сімейні консультації
Для відвідування та надаються згідно з осо-

бистими потребами та бажанням учасників. 
Основна мета сімейних консультацій — поліп-
шення чи налагодження взаємо відносин дівчат 
та їхніх рідних, дітей.

 • Підтримання фізичної форми 
та здоров’я

Mедичні послуги
Забезпечення професійної медичної допо-

моги надає учасницям можливість вирішити 
проблеми з власним здоров’ям, набути знань про 
здоровий спосіб життя. Учасницям може бути 
надана діагностика на наявність вірусів ВІЛ та ге-
патиту, а також подальше лікування у разі пози-
тивного результату.

Фізкультура та формування 
здорового способу життя
«Дім на півдороги» забезпечує учасниць різ-

ними заходами, направленими на формування 
здорового способу життя — семінарами, ранко-
вими вправами, заняттями йогою і так далі.

Інформаційні семінари зі здорового способу 
життя є обов’язковими для відвідання учасниця-
ми лише протягом першого місяця перебування 
в «Домі на півдороги», для решти учасниць — 
за бажанням. Такі заходи мають на меті ознайо-
мити учасників зі здоровим способом життя, на-
слідками від вживання наркотичних речовин та 
зловживання алкоголем, навчають безпечній сек-
суальній поведінці тощо. Теми для обговорення 
можуть варіюватися згідно з запитами учасниць.

Кожен ранок розпочинається ранковими 
вправами, які проводить член колективу або 
хтось з учасниць за бажанням. Ініціатива учас-
ниць вітається.

Крім того, центр надає можливість відвідува-
ти заняття йогою, забезпечує учасниць килимка-
ми для занять спортом, велосипедами тощо.

Допомога в отриманні освіти

Центр може за необхідності забезпечити 
учасницю допомогою в отриманні освіти, якщо 
є бажання вчитися. Ви зможете отримати інфор-
мацію щодо навчальних ззакладів та допомогу 
у підготовці документів для вступу. Крім того, 
психолог центру проведе заняття з профорієнта-
ції, щоб допомогти учасниці визначитися та об-
рати майбутню спеціалізацію.

Юридична підтримка

Серйозні проблеми, з якими стикаються 
учасниці програми «Дому на півдороги» — це 
відсутність документів (паспорта, ідентифікацій-
ного коду). Втрата документів має різні причини, 
але зазвичай схожі наслідки — проблеми з пра-
цевлаштуванням, забезпеченням житлом. За від-
сутності паспорта офіційно працевлаштуватись 
або зняти квартиру неможливо.

Згідно з законодавством процедура віднов-
лення документів має відбуватися протягом пе-
ребування людини у місці позбавлення волі, але, 
на жаль, чимало дівчат потрапляють до «Дому на 
півдороги» без них.

«Дім на півдороги» допомагає своїм учасни-
цям поновити паспорт та ідентифікаційний код.

Культурні заходи

«Дім на півдороги» надає учасницям мож-
ливість культурного розвитку. Такі заходи, як 
відвідання музеїв, бібліотек, театрів, виставок, 
походи в кіно, можуть бути реалізовані центром 
за побажаннями та потребами дівчат. У центрі та-
кож святкують різні свята. Як саме? Ви дізнаєтесь 
з інших статей у цьому журналі.

Крім всього сказаного, «Дім на півдороги» 
надає соціальну та педагогічну підтримку, допома-
гає у працевлаштуванні та здобутті професії. Ан-
кету для участі у проекті Ви знайдете на сторінці 9.
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 • «Вихід із найскладнішої ситуації 
завжди є!»

Я народилася і до 3 років жила з батьками 
в нормальній родині. Коли мені було 3 роки, 
мої батьки розлучилися. Потім мати одружила-
ся знов. Коли мені було 6 років, вітчим уперше 
мене зґвалтував. Відтоді він 10 років продовжу-
вав гвалтувати і бити мене. Вітчим був людиною 
забезпеченою, тож мати пиячила і якось закри-
вала на все це очі. Він настільки залякав мене, 
що я не могла звернутися до правоохоронних 
органів. Коли мені виповнилося 16, він поїхав 
до Москви, і я втекла з дому. Я потрапила до по-
ганої компанії: почала красти, вживати алкоголь 
та наркотики. У мене було шість спроб самогуб-
ства — я вішалася, різала вени, ковтала отруйні 
таблетки — жити не хотілось. Потім за крадіжки 
та наркотики я потрапила за грати.

Якось, коли я перебувала за гратами, мені 
мали дати умовно-дострокове звільнення, але 
я звернулася до начальниці загону і відмовила-
ся. Всі були дуже здивовані, адже я могла б вже 
вийти. Але я злякалась, я не хотіла залишати 

в’язницю, не маючи куди піти і де себе подіти. 
Я злякалась, що повернусь до попереднього жит-
тя, почну вживати наркотики. Я цього не хотіла. 
Я вирішила продовжувати відбувати строк по-
карання, очікуючи на привід кудись поїхати, десь 
влаштуватись, почати життя спочатку, з нуля; 
щоб не повертатись до минулого.

Перед закінченням строку покарання до в’яз-
ниці приїхали представники реабілітаційного 
центру, розповіли про «Дім на півдороги». Я за-
повнила анкету й відіслала її. Через деякий час 
представники центру зв’язалися зі мною і ска-
зали, що чекатимуть на мене. Так я і потрапила 
до реабілітаційного центра. Я почала поступово 
впорядковувати своє життя: відновлювати доку-
менти, шукати житло та роботу.

Спочатку, коли я прибула до центра, я не була 
певна щодо реальності обіцянок його представ-
ників — все здавалося занадто добрим, ввижавсь 
якийсь підступ, обман. Але пройшли два тижні, 
і я переконалася в правдивості всього, що мені 
пообіцяли. Мені допомогли відновити докумен-
ти. З нами працюють психологи, консультанти, 
юристи. Вони допомагають скласти резюме на ро-

ІСТОР ІЇ  З  ЖИ Т ТЯ
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боту, вчать, як розпочати спілкуватись з людьми 
нормальною мовою, а не «арго», не лаятися, ви-
користовувати звичайні слова. Також навчають 
самостійності, розповідають, як шукати роботу, 
як правильно спілкуватися з людьми. Виклада-
ють арт-терапію: шиття бісером та інші різнови-
ди хобі, щоб «тяжкі» думки не лізли до голови.

Які в мене плани на найближче майбутнє? 
Я дуже люблю танцювати. Я хочу взяти участь 
у проекті «Україна має таланти», тому багато 
тренуюсь. У тому місті, де я раніше мешкала, 
запам’ятали не з кращої сторони, і я уявляю, як 
всі здивуються, коли побачать мене на шоу по 
телебаченню, побачать, що я змінилась. Поба-
чать, що я стежу за собою, і мій зовнішній вигляд 
змінився на краще. До речі, цьому мене теж на-
вчають у центрі.

Отже ті, хто знав мене раніше, мають побачи-
ти в мені зміни і зрозуміти, що я можу змінитися. 
Може, хтось замислиться, що не все так погано, 
і вихід з скрутного становища завжди є. Є люди, 
котрі тобі можуть допомогти, спрямувати, підба-
дьорити. Свого часу я близько 10 років займалася 
бальними та сучасними танцями, а зараз я багато 
тренуюсь і готуюсь показати свої здібності всій 
країні.

Я хочу розпочати все з нуля і шукаю роботу. 
І не треба мені офісів та посад — спочатку хочу 
влаштуватись двірником чи прибиральницею 
у складі ЖЕКу або на заводі. Потім закінчити на-
вчання на перукаря — і влаштуватися за основ-
ною спеціальністю — в перукарню.

Відбуваючи строк покарання, я розміркову-
вала про своє життя… повертатись до минулого 
не хочу. Зараз вже четвертий місяць я перебуваю 
в центрі, і мені хочеться жити, а ще два місяці до 
цього я розмірковувала про черговий спосіб вко-
ротити собі життя. Але працівники центру так 
мене надихнули, що я знову хочу жити. Я хочу, 
щоб моя історія показала людям, що перебува-
ють у розпачі та зневірились, що все можна змі-
нити на краще. Вихід з найскладнішої ситуації 
завжди є.

Марина, учасниця програми 
«Дім на півдороги»

Записано й перекладено редакцією

 • Історії з життя: 
«Я навчилася бороти власні страхи…»

Мої батьки — з різних країн, тато в мене із 
Дагестану, мама з України, тобто я зростала в двох 
релігіях: іслам та православне християнство, хоча 
свого часу це була єдина держава — Радянський 
Союз. Там, у Дагестані, свої, більш суворі, закони. 
Ще дитиною я застала війну в Афганістані. У мене 
було досить жорстоке дитинство, і це зумовило 
появу запеклості та жорсткості в характері, спри-
яло порушенню психіки.

Так, уперше, в шістнадцять років я потрапи-
ла за грати, за статтею «розбій». Звільнилась, 
знов потрапила до того ж кола спілкування, той 
самий кримінальний спосіб мислення — знову 
привів до в’язниці. І так постійно. Півроку на 
волі — і знову за грати. Батьки померли. Я втра-
тила квартиру.

Розуміла, що йду хибним шляхом. Намагалась 
знайти правильні рішення, але наштовхувалась 
на нерозуміння, відразу, «зачинені двері» з боку 
держави. Та ось, дякувати Богу, мені до рук по-
трапив цей журнал… Кажуть, що три речі не-
можливо повернути: слово, час і можливість. 
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Можливостей свого часу було багато, але я на це 
не звертала уваги… Та зараз я вирішила не втра-
чати можливості — і скористалася нагодою по-
трапити до центру.

Про центр «Дім на півдороги» я довідалась 
в колонії. Склала анкету, звільнившись, при-
їхала до центру. Я була неодноразово засуджена, 
не мала ніяких документів. Майже все в житті 
втратила, навіть спілкуватись нормально з людь-
ми я не вміла через певний контингент друзів 
і коло спілкування… Тут, перебуваючи в центрі, 
я вчилась спілкуватись з людьми, вивчала закони 
з працевлаштування, зробила паспорт вперше 
за 35 років. Тут у мене з’явилося нове коло спіл-
кування, я навчилась слухати людей — те, чого 
раніш я не вміла, тому що власне «ego» було ви-
щим за все. Я дуже вдячна цьому центру, праців-
никам, всім, хто не був до мене байдужим. Бо це 
дуже для мене важливо.

Зараз я в пошуках роботи, бо хочу мати змогу 
саму себе забезпечувати, я навчилася переборю-
вати власні страхи, звертатись за порадою, хоча 
раніше гордість не дозволяла мені у когось щось 
запитати. Зараз, якщо я чогось не розумію, то за-
питую, бо вважаю це потрібним і правильним.

Я у центрі вже цілий рік. У мене з’явилися 
друзі із соціальних працівників. Наприклад, мій 
власний консультант — Поліна Петровна Бонда-

ренко. Вона мені і як психолог, і як консультант, 
і як мама. Я можу цій людині повністю розкри-
тися. Коли важко на серці, щоб уникнути зривів 
і не повертатися до алкоголю, спілкуюся з нею, 
розказую про свої турботи та хвилювання. Вона 
підказує, розраджує, допомагає вирішити про-
блему. Допомагає не боятися складних ситуацій, 
боротися, йти уперед. Я дуже вдячна їй.

Зараз я намагаюся допомагати «Дому на пів-
дороги» у відповідь. Я з Поліною Петрівною 
відвідувала Павлоградську колонію № 142. Висту-
пала перед ув’язненими жінками. Мене навіть спо-
чатку теж сприйняли як працівника центру, але 
коли дізналися, що я теж колишній в’язень і зараз 
перебуваю в центрі як учасник програми, то одра-
зу зацікавилися. Я розповіла їм про життя у цен-
трі, тому що багато хто боїться, не знає чого очі-
кувати. Але після розмови зі мною зацікавленість 
з’явилася, жінки почали заповнювати анкети.

Яким я бачу своє найближче майбутнє? Вза-
галі, мені хотілося б допомагати, відвідувати 
колонії й надалі, розповідати таким самим лю-
дям як я, як все в житті змінюється, навіть твій 
світогляд.

Віка, учасниця програми 
«Дім на півдороги»

Записано й перекладено редакцією
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Прізвище, ім’я та по батькові _______________________________________________
Громадянство_________________________________________________________
Вік _____________ Скільки судимостей було, враховуючи цю? ______________________

_______________________________________________________________________
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто _______________ Колонія __________________________ Відділення ________
Строк Вашого ув’язнення: ___________ років _____________ місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«____» _____________ 20____ рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення? 
«____» _____________ 20____ рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?  Так  Ні
Якщо так, то яких саме? ___________________________________________________

______________________________________________________________________
Чи є у Вас певне житло, де Ви зможете жити після звільнення?  Так  Ні
Якщо так, то яке саме?

 кімната у гуртожитку;  квартира/кімната у квартирі;  дім/частина дому
Чи маєте ви спеціальну освіту  Так  Ні
Якщо так, то яку саме? ____________________________________________________
Чи маєте ви стаж роботи за освітою  Так  Ні
Чи маєте Ви родичів?  Так  Ні
Чи потрібна Вам буде допомога з відновлення стосунків з родичами?  Так  Ні
Чи маєте Ви дітей?_______________________________________________________
стать, вік, з ким зараз перебуває
Чи потрібна Вам буде допомога з відновлення стосунків з дітьми?  Так  Ні
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особливого догляду?  Так  Ні 
Якщо так, вкажіть, які саме ________________________________________________

______________________________________________________________________
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці частини/загону

_________________________________________________________________________
ОБОВ’ЯЗКОВО

Дата _______________ Підпис ______________

АНКЕТА-ЗА ЯВКА 
НА У ЧАСТЬ У  ПРОЕК Т І 
«Д ІМ НА П ІВДОРОГ И»

Я кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчення ув’язнення, зустріти цікавих 
людей, знайти підтримку і почати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть її 

на будь-який листок паперу та надішліть нам. 
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас корисними. Заповнену анкету надси-

лайте на адресу: Центр «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Краснопавлівка, Лозів-
ський р-н, Харківська область, 64620



10 інтерв’ю з Євгенією Кувшиновою

— Євгеніє, з попередньої розмови у ве-
ресні ти запам’яталась, як людина 
цілеспрямована. Ще тоді було оче-
видно, що робота у галузі благодій-
ності — твоє покликання. Тож як 
почуваєшся у зв’язку з підвищенням? 
Напевне, нові можливості привнесли 
нове натхнення до твоєї щоденної 
роботи?

Дякую, я рада вітати усіх читачів з позиції 
виконавчого директора ВБО «Конвіктус Укра-
їна». Тривалий час я керувала в «Конвікту-
сі» проектами профілактики інфікування ВІЛ 
та інфекціями, що передаються статевим шля-
хом, та координувала роботу Київської команди. 

Наразі у сфері моєї відповідальності — управ-
ління організацію в цілому. Розвиток «Конвік-
тусу», а разом з ним і розвиток послуг для ураз-
ливих верств населення, був і лишається одним 
з моїх основних завдань.

Я вважаю себе щасливою людиною, оскіль-
ки маю змогу займатися тим, що я люблю. В цій 
організації я працюю з самого початку роботи 
в Україні та часто називаю «Конвіктус» своєю 
дитиною. Я вклала в роботу цієї організації бага-
то зусиль та ідей, тут я розвиваюсь як особистість 
і професіонал, отримую велику радість від досяг-
нень нашої організації та, звичайно, маю натхнен-
ня і сили вести потужний корабель «Конвіктус» 
у простори нових звершень.

ІН Т ЕРВ’Ю З  ВИКОНАВЧИМ ДИРЕК ТОРОМ 
ВБО «КОНВІК Т УС УКРАЇНА» 
ЄВГ ЕНІЄЮ К УВШИНОВОЮ

Щ е у вересні Євгенія Кувшинова давала інтерв’ю нашому журналу як координатор проектів 
«Конвіктус Україна». Сьогодні вона — виконавчий директор. А отже, саме з нею ми мо-

жемо поговорити про плани і перспективи діяльності організації.
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— Як змінилися твої обов’язки у зв’язку зі 
зміною посади? Стало менше роботи 
«в полях»?

Відчутною є відповідальність за організацію 
в цілому, за досягнення цілей та завдань. Не від-
булось різкого контрасту у моїх обов’язках, але, 
звичайно, це інший рівень роботи. Сподіваюсь на 
цій посаді принести нові можливості для «Кон-
віктусу» та разом з нашою командою досягти 
нових, ще кращих результатів роботи.

— Розкажи, будь ласка, про найближчі 
плани в роботі благодійної організації 
«Конвіктус Україна».

На сьогодні, «Конвіктус» працює в двох на-
прямах: профілактика інфікування ВІЛ, інфекці-
ями, що передаються статевим шляхом, та реінте-
грація в суспільство осіб, що звільняються з місць 
позбавлення волі. Паралельно, ми працюємо над 
тим, щоб посилити організаційний потенціал 
«Конвіктусу», постійно підвищувати професій-
ний рівень наших співробітників та впроваджу-
вати у роботу нові підходи. Ми вийшли на ви-
сокий рівень якості у наданні послуг учасникам 
наших програм, ми відпрацювали різні методи 
у роботі з цільовими групами наших проектів, 
напрацювали коло партнерів — представників 
як державного так і недержавного секторів. Тому, 
найближчі плани — це посилити існуючі про-
грами, шляхом роботи на конкретний результат 
та ціль; впровадити нові проекти, які сприяти-
муть розгортанню програм; посилити співпрацю 
з державними установами задля ефективної від-
повіді на епідемії та реалізації державних політик 
і програм;

— Євгеніє, а як щодо трохи помріяти? 
Яким ти бачиш майбутнє «Конвік-
тус Україна» через 5–6 років?

«Конвіктус» почав свою роботу в Україні 
в 2006 році, а в 2007 був офіційно зареєстрова-
ний як Всеукраїнська благодійна організація. 
І за ці 7 років роботи «Конвіктусу» в Україні 
ми досягли неабияких результатів. На сьогодні, 
наші проекти реалізовуються в м. Києві, Київ-
ській області (м. Васильків, м. Боярка, смт Гле-

ваха, Броварському та Бориспільському райо-
нах) та Харківській області смт Краснопавлівка. 
Ми охоплюємо послугами такі цільові групи, 
як споживачі наркотиків, жінки що залучені до 
секс-бізнесу, жінки, що повертаються з місць по-
збавлення волі та близьке оточення цих людей. 
«Конвіктус» є надійним партнером багатьох 
державних і громадських організацій.

Моє бачення «Конвіктусу» через 5–6 ро-
ків — це потужна недержавна організація, яка 
дотримується державної політики, захищає пра-
ва та інтереси уразливих груп населення та зали-
шається провайдером послуг для своїх клієнтів 
у різних регіонах України. Я бачу «Конвіктус» 
як організацію, яка працює з різними секторами, 
включаючи бізнес, і впроваджує програми соці-
альної відповідальності.

— Звичайно, хочеться почути про по-
дальші плани щодо проекту «Дім на 
півдороги»…

До 2012 року ми реалізовували цей проект 
спільно з «Конвіктус Швеція» та мали не меті 
передати «Дім на півдороги» на державне за-
безпечення. Всі розвинуті країни світу мають 
такі центри державного рівня та зацікавленні 
в фінансуванні даних програм, оскільки реін-
теграція засуджених є невід’ємною частиною 
у процесі зменшення рівня злочинності в кра-
їні. На жаль, в Україні таких державних центрів 
не існує, і в цьому проекті донорські ресурси та 
робота «Конвіктусу» направлена на відпрацю-
вання моделі реінтеграції та передачі її державі. 
Шведська агенція з питань міжнародного роз-
витку (Sida) надало нам можливість фінансу-
вати дану програму ще 2 роки, тому в найближ-
чі часи ми продовжимо напрацьовану роботу, 
намагатимемось зробити програму ще ефек-
тивнішою, а «Дім на півдороги» — відкритим 
до більшої кількості жінок, яким необхідний 
цей перехідний етап для подальшого успішно-
го життя. Сподіваємось, протягом цих 2 років 
держава потурбується про забезпечення цьо-
го центру з 2015 року, оскільки на подальше 
міжнародне фінансування ми не можемо роз-
раховувати.
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— Знаю, що благодійним організаціям, 
особливо недержавним, інколи нелегко 
домовитися із державою. Які сьогодні 
існують проблеми у цій співпраці?

«Конвіктус» співпрацює з великим колом 
партнерів, у тому числі з державними установа-
ми. За останні роки, представники «Конвікту-
су» увійшли в дорадчі органи при Київській місь-
кій та обласній адміністраціях, були ініціаторами 
відновлення роботи координаційних рад та до-
сягли певних результатів у співпраці з медичними 
установами. «Конвіктус» значно посилив свій 
вплив на регіональному рівні та будує співпрацю 
на рівні Міністерств.

Звісно, існують складнощі у взаємодії з пред-
ставниками влади. Наша цільова група проектів 
не є привабливою ані для влади, ані для пред-
ставників бізнесу. Тому часом дуже важко замо-
тивувати працювати в інтересах допомоги нашим 
клієнтам. Але, я думаю, що рівень держави вимі-
ряється тим, як держава піклується саме про такі 
уразливі групи населення як наркозалежні, в’язні, 
безпритульні.

Вважаю, що тісна співпраця держави та не-
урядових організацій є запорукою успіху у роз-
в’язанні соціальних питань.

— Євгеніє, розкажи, будь ласка, за якими 
критеріями обирають працівників 
для «Конвіктус Україна»? І які люди 
здебільшого хочуть працювати у про-
ектах благодійної організації?

Конвіктус зараз налічує близько 60 праців-
ників. Серед яких — керівники проектів, со-
ціальні працівники, психологи, лікарі, юристи 
та бухгалтери. Поряд з цим, ми маємо близько 
50 волонтерів з числа наших клієнтів, студентів 
та просто небайдужих людей. Вся наша коман-
да — це досвідчені фахівці, які мають особистий 
досвід подолання складних життєвих обставин. 
Ми витрачаємо багато зусиль на те, щоб наша 
команда була міцною та професійною. Ми вва-
жаємо, що ми маємо розвиватись як особистості 
та професіонали задля якісного надання послуг 
нашим клієнтам.

Ми отримуємо постійні звернення до на-
шої організації з бажаннями людей працювати 
з нами. Звертаються і просто небайдужі люди, 
яких особисто торкнулась проблема наркоза-
лежності, ВІЛ/СНІДу та інші, і люди з великим 
досвідом роботи у ВІЛ-сервісі або суміжних 
сфер. Ми маємо приклади, коли життя наших 
клієнтів змінювалось і вони залишались з нами 
волонтерами, а згодом ставали працівниками на-
шої організації, здобували освіту і до цього часу 
розвиваються професійно в «Конвіктусі».

До вибору працівників ми підходимо дуже 
уважно. Головними критеріями є певний набір 
професійних та людських характеристик. Пра-
цівник «Конвіктусу» має бути відданим справі, 
толерантним до наших клієнтів, професійним 
у своїй галузі та готовим до навчання та розви-
тку. «Конвіктус», у свою чергу, сприяє в під-
вищенні рівня кваліфікації співробітників, дає 
підґрунтя для кар’єрного росту та втілення ідей.

— Отже, як бачимо, за стратегіями 
і планами завжди стоять люди, і три-
мається все на них. Саме тому від 
робочих запитань хочеться трохи 
перейти до особистого. Розкажи, чим 
любиш займатися окрім роботи? 
Часто у тебе з’являється вільний час 
для хобі?

Я маю вкрай мало вільного часу, звикла до 
насиченого режиму та в такому ритмі відчуваю 
себе комфортно. Вихідні зазвичай приділяю 
своїй родині. Люблю малювати та фотографу-
вати. У літній період із задаволенням проводжу 
вільний час на природі за риболовлею та у теплій 
компанії моїх друзів та рідних.

— Євгеніє, чи є в тебе домашні тварини? 
І якщо ні, то чи хотіла б мати домаш-
ню тваринку коли-небудь?

Дуже люблю тварин, особливо котів та собак. 
Я маю домашнього улюбленця — кота на ім’я 
Кім. Йому 16 років, і він зі мною більше половини 
мого життя, повноправний член родини.

— Гадаю, ти ніколи не шкодувала, що 
потрапила до благодійної організації. 
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Однак, якби життя склалося трохи 
інакше, ким ще ти би могла чи хоті-
ла б працювати?

Починаючи з 7-ми років я займалася музикою, 
грою на фортепіано. Пам’ятаю своє дитинство… 
На запитання «Ким ти будеш, коли виростеш?» 
я завжди сміливо та гордо відповідала — «Ар-
тисткою!». Потім співала у молодіжному колек-
тиві і почала навчатися грі на гітарі. Тривалий час 
музика була для мене великою частиною життя, 
і до закінчення школи я приділяла цьому багато 
часу. Після закінчення школи я хотіла далі продо-
вжувала навчання музиці, але за порадою батька 
пішла навчатись іншій професії. Думаю, що я мо-
гла би продовжити свій розвиток у галузі музики 
та реалізовувати свій творчий потенціал. Але 
я дійсно не на мить не шкодувала, що моє жит-
тя склалось саме так. На деяких етапах мені було 
важко і деколи я сумнівалася в своїх силах, але на-
полегливо йшла далі. Зараз я розумію, що всі пе-
репони в житті даються для того, щоб навчитися 
на них, здобути досвід, стати сильнішим, мудрі-
шим, щасливішим. Головне для мене — робити 
висновки з різних ситуацій та завжди залишатися 
перш за все Людиною.

— Запитання філософського характеру. 
Як гадаєш, чи можливо дорослій людині 
кардинально змінити життя, вид ді-
яльності, коло друзів? І наскільки реаль-
но на таке наважитися?

Я маю багато прикладів людей, які змінювали 
своє життя, і вважаю, що вік не є в цьому питанні 
ключовим фактором. Головним є бажання та го-
товність самої людини до змін. Часто ця готов-
ність формується складними життєвими обста-
винами, хворобами та іншими несприятливими 
ситуаціями, і якщо при цій готовності людина 
починає робити дії, нові вчинки, має підтримку 
з боку інших людей, які пройшли подібні нега-
разди, розвиває свою духовність, — результат не-
одмінно не змусить чекати. 

— І наостанок… Традиційне побажання 
нашим читачам.

Хочу побажати всім читачам ніколи не зупи-
нятись на півшляху, завжди пам’ятати, що є ви-
хід з будь-якої скрутної ситуації. Бажаю завжди 
жити вірою у краще, берегти та примножувати 
у своєму серці такі якості, як щирість, доброзич-
ливість, співчуття.
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Мене звуть Олександр, мені 32 роки. На-
родився і виріс у порядній сім’ї. З раннього 
дитинства я вирізнявся бунтарством порівня-
но з однолітками. Це виражалося в тому, що 
я часто конфліктував, часто бився, не слухався 
дорослих. Причиною тому було бажання виді-
литися, підвищити самооцінку, заробити авто-
ритет у старших.

Врешті решт, така поведінка призвела до 
того, що я почав вживати алкоголь у 12 років, 
далі було гірше — в 14 років уперше спробу-
вав марихуану, і хоча ефект від цієї речовини 
не дуже сподобався, я вживав його через те, що 
серед однолітків така поведінка вважалася «кру-
тою». Школу закінчив важко, оцінки — нижче 
середнього рівня, далі поступив до училища на 
електромонтера, але навчання не занадилося, 
оскільки з марихуани я перейшов на важчий нар-
котик, це був героїн, який повністю задовольняв 
мене і приносив абсолютну ейфорію. У 17 років 
я вже був героїновим наркоманом. Цей наркотик 
я вживав ін’єкційно.

Мої батьки, запідозривши у мене залежність 
від наркотиків, вжили заходів: посадили під до-

машній арешт. Та  подібне покарання не призвело 
ні до яких результатів, а тільки налаштувало мене 
проти них. Відтоді я став вживати ще більше і ще 
частіше, не лише героїн, а й інші ін’єкційні нар-
котики, такі як кустарні стимулятори, «гвинт».

Коли мені було 24 роки, батьки примусово 
поклали мене на лікування. Це був реабілітацій-
ний центр, в якому я провів 6 місяців. Хоча за час 
перебування я нічого не вживав, але і психологіч-
них змін зі мною не сталося, врешті-решт, вий-
шовши з центру, я знову почав активно колотися. 
Так пройшли ще 3 роки. А далі — знову реабілі-
таційний центр на 6 місяців і  нова спроба  жити 
без наркотиків. Моїх зусиль вистачило на півро-
ку, після чого опинився вже вкотре все в тому ж 
реабілітаційному центрі.

Складно описати цей процес, оскільки він на-
гадує безумство, ходіння по колу, нічого істотно 
не змінювалося, безуспішні спроби лікування — 
і знову зриви, які закінчувалися все більш інтен-
сивним вживанням, я дійшов до межі, і мене зно-
ву поклали до реабілітаційного центру.

Одного разу, вийшовши з чергового центру, 
мені спала думка про позбавлення від залежно-

ІСТОР ІЯ  НЕПРОСТОГО ЖИ Т ТЯ
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сті — це одруження, соціалізація, загалом, спро-
ба жити нормальним життям. Тоді я ще не знав, 
що не маючи спеціальних навичок, я не зможу 
жити звичайним життям зі своєю залежність, але 
я спробував, одружився, влаштувався на роботу, 
ніби все налагодилося.

Але знову я зірвався рівно через 6 місяців, 
втратив дружину, роботу, соціальний статус, за-
галом, все, про що мріяв і до чого так довго йшов, 
усвідомивши це, почав вживати ще більше, доза 
зростала, частота зростала, при всьому цьому 
я інфікувався ВІЛ. З цієї миті життя для мене 
втратило абсолютно весь сенс, і всі плани та надії 
перетворилися на пил.

Я просто вживав наркотики з метою набли-
зити смерть, і це було свідомо, я хотів смерті. 
У цей момент мій друг по вживанню розповів 
мені про організацію, яка допомагає наркоза-
лежним, це був «Конвіктус Україна». Я з недо-
вірою поставився до інформації про діяльність 
цієї організації, мені здавалося, що допомогти 
мені не зможе ніхто.

Але все-таки чи то від безвиході свого стано-
вища, чи то від наполегливості і переконливості 
оповідань свого друга я наважився відвідати гро-
мадський центр «Конвіктус». На мій подив, пра-

цівники центру відрізнялися простотою, розу-
мінням, співчуттям, вони приймали мене таким, 
як я є, і з залежністю, і з інфекцією.

Запропонували допомогу, направили на діа-
гностику туберкульозу і, на жаль, результат був 
позитивним. Але завдяки команді «Конвіктус» 
у мене з’явилася підтримка і надія на те, що я змо-
жу перемогти хворобу і все-таки налагодити своє 
життя.

Я вилікував туберкульоз, став на облік 
у СНІД-центрі, з часом почав приймати АРВ-
терапію (Антиретровірусна терапія — тера-
пія, спрямована на пригнічення активності 
СНІДу. — Прим. ред.), припинив вживати 
наркотики і зараз вільний час проводжу як во-
лонтер у громадському центрі, допомагаючи 
безкорисливо людям, які перебувають у тій са-
мій ситуації, в якій раніше був і я, але успішно 
впорався з нею.

Зараз моє життя повністю налагодилося, 
я почуваю себе щасливим, допомагаючи іншим, 
я корисний для суспільства, я потрібний лю-
дям — і це найголовніша цінність для мене.

Історію Олександра 
перекладено редакцією



16 благодійна організація Конвіктус Україна» в обличчях

Анна Ключка, керівник напряму по роботі 
з наркозалежними

«Допомагати людям» для мене означає… 
бути корисною, віддавати частину своїх сил 
та уваги тим, хто потребує підтримки і турботи. 
Наповнювати своє існування осмисленістю, до-
бротою. Бути в єдності із людством, усвідомлю-
вати, що всі рівні.

Якби я не працювала у цій благодійній 
організації, то… мабуть, я би писала/робила 
музику, тому що вона може наповнювати ін-
ших, бути цінною, відображати чиїсь почуття 
та сприйняття.

Незабутнім випадком у моєму житті, коли 
хтось мені допоміг, було… коли я залишилась 
зовсім сама, підвладна активній залежності, без 
надії, без бажання жити та сенсу, мені допомогли 
зовсім чужі люди. Просто тому, що вони співчут-
ливі, людяні та відверті. Саме цей випадок допо-
міг мені повірити в сутність людської доброти, 
в її існування.

Галина Неттельтофт, офіс-менеджер

«Допомагати людям» для мене озна-
чає… бути корисною для тих, кому в житті 
пощастило менше, пізнавати себе, рости та роз-
виватись.

Якби я не працювала у цій благодійній 
організації, то… я б працювала двірником або 
в бригаді швидкої допомоги.

Незабутнім випадком у моєму житті, коли 
хтось мені допоміг, було… коли знайомий за-
пропонував пожити в його квартирі, коли я опи-

нилась на вулиці, згодом ми стали найріднішими 
друзями.

Петро Сафонкін, соціальний працівник по 
роботі з наркозалежними

«Допомагати людям» для мене означає… 
давати можливість людині вибирати те, що 
вона вважає для себе прийнятним та важливим. 
Не нав’язувати свою точку зору та погляди на 
життя. Дати людині інформацію про те, як мож-
на поліпшити її життя, при цьому приймаючи її 
такою, як вона є. Нехай навіть не відбувається 
ніяких змін. Бути поруч, коли знадобиться моя 
допомога.

Якби я не працював у цій благодійній ор-
ганізації, то… я б займався організацією свят. 
Писав би музику у стилі drum&bass, організо-
вував би вечірки, піднімав би вітчизняну сцену 
електронної музики. Дуже цікаво було б попра-
цювати у дитячому садку. Діти, вони такі чесні 
й щирі. Вони люблять просто так, а не за щось.

Незабутнім випадком у моєму житті, коли 
хтось мені допоміг, було таке… Зі мною 5 років 
тому сталася дивовижна історія у тому плані, що 
за 28 років мого життя ніхто і ніколи (принай-
мні, я такого не пам’ятаю) не казав, що важливим 
і цінним є я сам, а не те, що у мене є. Більшу части-
ну життя від мене чогось хотіли і вимагали, а тут 
таке. Це було незабутньо. Я зараз кажу те саме ба-
гатьом людям. І вважаю це найбільш незабутнім 
випадком допомоги.

Переклад інтерв’ю 
здійснено редакцією

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦ ІЯ 
«КОНВІК Т УС УКРАЇНА» 
В  ОБЛИЧЧЯХ

І нколи життя веде нас дивними стежками, і це прекрасно, якщо ми почуваємося на своєму жит-
тєвому шляху впевнено. Герої нашого сьогоднішнього експрес-інтерв’ю всі, як один, — патрі-

оти своєї роботи та життєвого вибору професії. Ми запропонували трьом працівникам «Конвіктус 
Україна» продовжити три цікаві думки
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Катерина Лаврентьєва 
соціальний працівник

1. У дитинстві я завжди мріяла стати… лі-
карем або вчителем. Власне, я і стала. Закінчила 
педагогічний університет. Але мені здається, що 
зараз я досягла навіть більшого, ніж планува-
ла — адже я можу не лише давати людям знання, 
а і допомагати в дійсно критичних життєвих си-
туаціях.

2. Моя найбільш характерна риса — це… ці-
леспрямованість. Я і за знаком зодіаку — Овен. 
Я завжди роблю все можливе, якщо переді мною 
стоїть якась мета.

3. Мені захотілося стати соціальним праців-
ником, коли… я дізналася про такий напрям ро-
боти. Мені хотілося працювати саме з колишніми 

засудженими. Я не можу пояснити словами чому, 
це ніби якийсь потяг всередині мене.

4. Найбільш незабутнім випадком в історії 
існування «Дому на півдороги» було таке… — 
одна з перших учасниць, з якою мені довелося 
працювати, стала моєю колегою. І добрим другом 
тепер. Для мене це дійсно незабутній випадок, 
адже мені вдалося зробити для окремо взятої лю-
дини щось добре, якось допомогти її.

5. Я працюю тут настільки давно, що пам’я-
таю,.. як учасниці ще не жили в самому Центрі, 
а жили в орендованому приміщенні. І програми 
повністю розробленої не було. Я пам’ятаю майже 
весь шлях до теперішніх результатів.

6. Найбільше у своєму оточенні (друзях, коле-
гах, клієнтах) я ціную… підтримку, яку ми на-
даємо один одному. Попри всі незначні і значні 
непорозуміння, ми всі підтримуємо один одно-
го. Наприклад, «випускниці» допомагають тим, 
хто зараз у програмі у пошуку житла і роботи. 
Тобто ми — колеги не лише у формальному, 
професійному сенсі. Ми — колеги по життю, по 
покликанню.

7. Зараз найбільш захопливим проектом для 
мене є… саме цей проект. Він став для мене не 
лише роботою, а способом життя. Навіть на ви-
хідних я часто думаю: «Як там у Центрі справи?». 
І намагаюся вкласти максимум своїх зусиль для 
налагодження плідної роботи.

8. Ми чекаємо на кожного, хто читає ці ряд-
ки, тому що… ми здатні прийняти і допомогти 
кожному, незалежно від минулого, релігійних 
поглядів, вподобань. Головне — це віра у краще, 
у позитивні зміни й у те, що люди за природою 
своєю добрі.

ОБЛИЧЧЯ «ДОМУ НА П ІВДОРОГ И»

Ч асто, ознайомившись із запрошенням «Дому на півдороги», у дівчат виникає страх і недо-
віра. Адже буває важко повірити, що в житті існує щось справді хороше і добре «просто 

так». А ще за своєю природою людина боїться всього нового й невідомого. Аби позбутися цих страхів 
пропонуємо трохи ближче познайомитися із соціальними працівниками Центру соціальної адаптації 
звільнених осіб «Дім на півдороги», які, сподіваємося, коли-небудь стануть вашими справжніми дру-
зями. Для ближчого знайомства ми попросили дівчат заповнити нашу коротку анкету.
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1. У дитинстві я завжди мріяла стати… перу-

карем. В мене була лялька-дівчинка. Десь у 7–8 ро-
ків я її підстригла під хлопчика та назвала Артемом. 
Далі було ще декілька експериментів з лялько-
вим волоссям, після чого я вже твердо вирішила 
пов’язати своє життя з творчою професією. Моя 
мама мене підтримала та після 11-го класу я пішла 
на курси перукарів-стилістів. На жаль чи на щастя, 
після успішного завершення навчання та отриман-
ня диплома міжнародного зразка моє життя дуже 
круто змінилося. Все пішло не так, як мріялося 
та планувалося. І тільки зараз, дорослою жінкою, 
я можу проаналізувати де, коли та чому так сталося.

Ганна Клімова 
соціальний працівник

2. Моя найбільш характерна риса — це… чес-
ність. Але так було не завжди. У мене була прия-
телька, яка казала про свого чоловіка так: «Він бре-
ше — всі знають, що він бреше, та він знає, що всі 
знають, що він бреше… але він все одно бреше». 
Щось на кшталт цього було в моєму житті з само-
го дитинства. Навіть коли не було жодного сенсу 
обманювати, я щось вигадувала та пере кручувала.

Та знов-таки тільки зараз я розумію та усві-
домлюю, що чверть свого життя я не знала, що 
таке реальність. Моє оточення було саме таке, до 
якого я тягнулася, інколи навіть несвідомо. Коли 
я втомилася та почала шукати вихід з цих жит-
тєвих обставин, в яких опинилася, до мене при-
йшло розуміння, що чесність перед собою та ін-
шими людьми допоможе мені розпочати шлях до 
самої себе та нового невідомого для мене реаль-
ного життя.

3. Мені захотілося стати соціальним пра-
цівником, коли… я чесно собі зізналася, що моє 
життя — це суцільний безлад та почала розуміти, 
що потребую порад інших людей, щоб подолати 
ті соціальні та психологічні проблеми, з якими 
я стикнулася, практикуючи саморуйнівний спо-
сіб життя. Якщо точніше, то бажання зробити 
допомогу іншим людям своєю професією в мене 
виникло вже після того, як я сама отримала допо-
могу, на яку не дуже, але все ж таки сподівалася. 
Спочатку мені цікаво було спостерігати за зміна-
ми у своєму житті, а потім, коли я почала працю-
вати з проблемами інших як волонтер, консульту-
вати людей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, мене вразило те, що я можу бути 
корисною не тільки для себе, а й для інших. Тому 
використовуючи всі можливості для навчання, 
я стала соціальним працівником та вже 4 роки со-
ціальна робота є моєю професійною діяльністю.

4. Найбільш незабутнім в історії існування 
«Дому на півдороги» було таке… Я точно знаю, 
що ніколи не забуду одну з учасниць програми, 
яка на моїх очах за певний період часу з дикунки 
та задираки перетворилася на добру та чуйну мо-
лоду жінку. У неї залишилася її самобутність, але 
агресія та руйнівна сила змінилися на позитивну 
енергійність та бажання будувати своє життя че-
рез навчання та відновлення зв’язку з близькими. 
Вже з професійного досвіду я знаю, що більш го-
тові до змін люди середнього віку, які вже встигли 
втомитися від безладного життя, але Анжела нам 
усім довела, що немає ніяких правил. Ця жінка 
ніколи не дає забути нам, працівникам «Дому на 
півдороги», що можливо все та для всіх — було б 
бажання та щире прагнення прислуховуватися до 
порад спеціалістів, а головне діяти, незважаючи 
ні на які перешкоди.
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5. Я працюю тут настільки давно, що пам’я-
таю,.. як ми їхали електропоїздом разом з пер-
шою клієнткою з Харкова до Краснопавлівки, 
де розташований Центр «Дім на півдороги», 
та кожна з нас міркувала про те, що очікує нас 
Там. Євгенія напевно гадала, як виглядає Центр 
та яку програму з адаптації до соціуму після 
звільнення їй запропонують. Я гадала про те, на-
скільки успішним стане проект та наскільки ми 
опинимося здатними допомогти Жені та всім тим 
іншим жінкам, які оберуть наш Центр як «рятів-
ний круг». Я працюю тут настільки давно, що вже 
можу казати впевнено — «Дім на півдороги» це 
рятівний круг для тих, хто щиро бажає змінити 
своє життя, потребує допомоги та готов діяти.

6. Найбільше у своєму оточенні (друзях, коле-
гах, клієнтах) я ціную… справжність та щирість. 
Я ціную в стосунках реальність, навіть якщо вона 
для мене не завжди приємна.

7. Зараз найбільш захопливим проектом для 
мене є… саме «Дім на півдороги». Це просто 
пояснити. Мені подобається те, чим я займаюся, 
та мої думки завжди в Центрі, в якому все спря-
мовано на те, щоб найбільша кількість жінок, які 
потребують допомоги, змогли змінити своє жит-
тя. Що може бути більш захопливим, ніж при-
четність до позитивних змін та приємних подій, 

які відбуваються з тими, хто про них вже навіть 
не мріяв.

8. Ми чекаємо на кожного, хто читає ці рядки, 
тому що… мій особистий досвід виходу зі склад-
них життєвих обставин та успіхи «випускниць» 
програми доводить, що змінити своє життя мож-
ливо на кожному етапі, у будь-якому віці. Ми чека-
ємо на тих, хто читає ці рядки саме тому, що кожна 
жінка має право зробити спробу залишити все те, 
що руйнує її, отримати допомогу на перший, самий 
непростий час та розпочати рух в напрямі реально-
го життя. А в реальному житті є все — радість або 
пригнічений настрій, добробут або «економний 
режим», самотність або кохання, біда або щастя. 
Але коли поводишся чесно, сумлінно працюєш 
та знаходиш безпечні захоплення на час відпочин-
ку, змінюється ставлення до життя, до інших людей 
та приходить не просто розуміння, приходить 
внутрішнє відчуття того, що життя добре в усіх 
його проявах, якщо його реально сприймаєш, при-
ймаєш та робиш усе можливе для свого щастя… 
Ми чекаємо на кожну з Вас, але замість Вас ми ні-
чого не зможемо зробити. Ваше життя — у ваших 
руках, але Ви завжди можете розраховувати на 
руку підтримки від працівників Центру «Дім на 
півдороги» та на той рятівний круг, який зветься 
«програма адаптації для жінок після звільнення».
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Підготовка до святкування розпочалася з того, 
що саме приміщення дівчата-учасниці прикраси-
ли по-справжньому казково! У холі була встанов-
лена ялинка, яка сяяла палаючими гірляндами, 
вона відбивала блиск у новорічних прикрасах, 
а по периметру коридорів та кімнат дівчат пере-
ливалася мішура та серпантин. Вхідні двері були 
барвисто розмальовані тематичними емблемами 
та девізами.

Дівчата підготували виступ, але не звичай-
ний, а оригінальний — із залученням усіх жителів 
«Дому…» до самої вистави, в якій були й ігри, 
й конкурси, й розіграші, і звичайно ж призи для 
всіх, хто брав участь. Учасниці придумали не тіль-
ки сценарій, постановку свята, але і самі виглядали 

дуже незвичайно. Кожна в деталях продумала свій 
новорічний костюм, макіяж а зачіску. На місці не 
сидів ніхто! Усі раділи, сміялися, співали карао-
ке, у повітрі віяло маленьким людським щастям!

Святковий стіл також перевершив усі очі-
кування. Другі страви та салати, випічка тор-
тів — усе було зроблено руками дівчат. При-
краси вибагливих страв відповідали символіці 
наступаючого року Змії.

Аналогічно зустрічі Нового року пройшли 
й святкування Різдва та Нового року за старим 
календарем. На Різдво була влаштована вечірка 
із залученням усіх працівників. Вийшов веселий, 
дружний корпоративчик. Одним словом, свята 
вдалися на славу!

СВЯ ТО НАСТ УПАЄ, 
АБО ЯК ВІДСВЯ Т К УВА ЛИ НОВИЙ Р ІК 
ТА Р ІЗДВО У  «ДОМІ  НА П ІВДОРОГ И»

У сі ми знаємо, що новорічні свята прийнято святкувати в родинному колі, проте є люди, родин-
ні зв’язки яких зруйновані, а соціальні зв’язки — втрачені. Як бути в таких випадках? Невже 

свято відміняється? Ні! Хочеться поділитися з читачами, що є таке місце, яке можна сміливо назвати 
Домом, а його мешканців — маленькою сім’єю. Йдеться про зустріч Нового 2013 року у Центрі реін-
теграції для жінок, що звільнилися з місць позбавлення волі, з теплою назвою «Дім на півдороги».
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Відзначати свята у нашому «Домі…» стало 
доброю традицією. А в ролі сценаристів, режи-
серів і акторів виступаємо всі ми — працівники 
і наші дівчата, жінки, що мають повне право бути 
Щасливими! Шкода, що на папері важко переда-
ти емоції, а прочитане — повною міро пережити, 
але зі слів учасниць можу процитувати їхній стан: 
«…Враження невимовні, це перший Новий рік 
на волі, який ми зустріли безумно радісно, ве-
село і дружньо, але найголовніше у тверезості. 
Ми й подумати не могли, що в тверезості емоції 

так можуть переповнювати всю тебе і створюва-
ти стан душі, да замість розчарувань тепер посе-
лилися Віра, Надія і Гармонія!»…

Скоро Масляна і ми вже сьогодні обмірковує-
мо, як зробити це свято зустрічі весни подією, яку 
дівчата надовго запам’ятають. Плануємо похід до 
місцевої церкви, виготовлення та спалення опу-
дала, млинцевий тиждень.

Наталія Мелехіна, 
соціальний працівник
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Самостійне навчання в останні роки набу-
ло чималої популярності хоча б через те, що не 
потребує витрат на викладачів та репетиторів 
і передбачає вільний графік навчання. Але голов-
не — навчатися можна де завгодно, у компанії чи 
самому та отримати саме ті знання, яким можна 
знайти конкретне використання.

Самостійне навчання разом із тим вимагає 
підвищеної відповідальності. А отже, навчаю-
чись самостійно, ми стаємо більш відповідаль-
ними. Самодисципліна у цій галузі — просто 
обов’язкова вимога для досягнення результату. 
Саме тому навчатися треба лише тому, що на-
справді цікаво для вас. Тільки тоді цікавість 
мотивуватиме вас пройти ще одне заняття, і ще 
одне, і ще.

Найбільш популярними напрямами самонав-
чання є психологія, іноземні мови, комп’ютерні 
технології, управління бізнесом. Не бійтеся того, 
що деякі напрями навчання здаються занадто 
важкими та глобальними. Сьогодні усе більше 
людей мають професію, не маючи за плечима 
середньої або вищої освіти. А ті, хто все ж таки 
хочуть здобути професійну освіту та отримати 
диплом, роблять це легше, засвоївши професію 
самостійно.

 • Відеокурси для прикладних професій

Найбільш зручним інструментом навчання 
вважають відеокурси. Інколи їх можна знайти 
навіть у бібліотеці. Принаймні, варто спробува-
ти. Такі курси створюють професіонали у тій га-
лузі, з якої ви навчаєтеся, та наочно пояснюють, 
як і що робити, якщо ви хочете досягти певних 
результатів. Зазвичай, ці люди самі виконують 
те, чого ви вчитесь, отже залишається тільки 
повторювати, усвідомлювати і запам’ятовувати. 

Але у таких курсів є й певний мінус. Вони під-
ходять лише тим, хто вчиться якоїсь прикладної 
професії. Наприклад, ви зможете стати інструк-
тором з йоги чи парикмахеркою, однак мови 
чи гуманітарні науки все ж таки краще вивчати 
з книжок.

 • Аудіокурси для мовників

Аудіокурси підійдуть не тільки тим, хто не 
хоче читати чи дивитись відео. Вони найліпше 
підійдуть тим, хто вивчає площину, в якій про-
сто не обійтися без прослуховування — це мова. 
До речі, аудіокурси не обов’язково використо-
вувати для вивчення іноземної мови. Можна 
непогано розвинути знання рідної мови та літе-
ратури, слухаючи аудіокнижки. Книги, начитані 
професійними акторами, не тільки надзвичайно 
цікаві, вони розвивають ерудицію, кругозір та, 
врешті-решт, інтелект.

 • Книжки за будь-якої умови
Як би там не рухався прогрес, досі ніщо не 

може конкурувати зі звичайною книгою і журна-
лом. Надрукована чи написана інформація скрізь 

НАВЧАТ ИСЯ Н ІКОЛИ НЕ  П ІЗНО

З азвичай, рідко хто з нас сам обирав свою професію. І хоча нас з дитинства запитували, ким ми 
хочемо стати, багато хто ще й досі не зрозумів — а ким же? Ми ходили до школи, потім хтось 

до інституту, а хтось до училища, але все змінюється так швидко, що більшість знань втратило свою 
актуальність до того часу, як знадобилась нам. А може ми би просто хотіли навчитися чогось іншого 
та обрати собі іншу професію й інше життя. Навчатися ніколи не пізно…
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знайде шпарину, і журнал, який ви зараз читає-
те, — найліпший тому доказ. Плюсів у навчання 
з книжок та журналів — чимало.

Перш за все, це низька ціна або можливість 
навчатися взагалі безкоштовно, якщо книги взяті 
у бібліотеці. По-друге, велика кількість навчаль-
них матеріалів — є з чого вибрати. З усіх інстру-
ментів самостійного навчання книга дає найбіль-
ше знань за найменшу ціну.

Великим плюсом є системність та продума-
ність викладу. Звичайно, можуть зустрітися й не 
дуже якісні книжки. Але давайте погодимось, 
усе ж таки переважну більшість із них редагують, 
рецензують і укладають професіонали, які подба-
ють, аби читач отримав найкраще.

Створюючи книгу, автори розуміють, що 
створюють монолог. Читач не зможе нічого 
запитати, тому довідковий апарат навчальної 
книги якомога розширюють — створюють усі-
лякі посилання, додають словники у кінці книги. 
Нерідко учбову книгу видають як результат вже 
відпрацьованого, перевіреного часом учбового 
курсу.

До переваг можна віднести й можливість 
повторити матеріал, який ви забули, у будь-
який момент. А з деякими книжками так про-
сто необхідно робити. Читати ще і ще, адже 
деякі мудрощі відкриваються читачеві не з пер-
шого разу.

 • Жага до знань

Коли серед друзів заходить розмова про 
найменш улюблений предмет у школі, завжди 
виявляється, що у найгіршого предмета був 
найгірший вчитель. То чи справді так ми не лю-
бимо сам предмет. Одна з найбільших переваг 
самостійного навчання — ні, не можливість 
здобути нову професію й заробити гроші, хоча 
й вони теж, — це свобода. Відчуйте, наскіль-
ки ви вільні вибирати свій шлях, наскільки ви 
вільні самостійно піти у поле знань і знайти там 
своє. Знайдіть свою причину полюбити нове 
знання. Не любите хімію? Задумайтесь над тим, 
що без неї жодна новинка жіночої косметики 
не з’явилася б на світ. Мови важко даються? 
Подумайте про те, як би чудово було коли по-
спілкуватися з людиною з іншої країни, з но-
вою людиною, яка ще вас не знає. І яка взнає 
вас саме такою, якою ви забажаєте. Надихає, 
чи не так?
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Масляна, Масниця, Колодій, Сиропуст… Все 
це назви одного й того ж самого свята, яке так лю-
блять в Україні. Масляна — це давньослов’янське 
свято, яке святкували ще наші язичницькі пра-
щури. Це веселі проводи зими, осяяні радісним 
очікуванням тепла, весни і оновлення природи.

Проходили роки, змінювався побут, з при-
йняттям християнства на Русі з’явилися нові 
церковні свята, але широка Масляна продовжу-
вала існувати. Її зустрічали і проводжали так 
само завзято і весело, як і в давні язичницькі часи.

Чому ж Масниця завжди була одним з най-
веселіших і найулюбленіших слов’янських свят? 
Є повір’я, що людина, нудно і погано зустрівши 
і провівши Масляну, буде мати невдачі протягом 
цілого року. Весь тиждень заборонялося думати 
про справи і домашній клопіт. Веселощі і обжер-
ливість розглядалися як запорука майбутнього 
благополуччя, процвітання і успіху.

Одне з головних частувань на Масницю — 
це млинці. Млинці випікалися і поїдалися у вели-
кій кількості. Чому саме млинці? Бо млинці — це 
символ сонця. Круглий, рум’яний, гарячий, зо-
лотий млинець — ну чим не сонечко! Що більше 
млинців, то добрішим і ласкавішим буде сонце 
і багатшим врожай!

Кожному дню з тижня Масляни були прита-
манні  певні обряди. До початку Масляни закін-
чували споруджувати  гойдалки, гірки , балагани, 
щоб у понеділок усе було готовим. А оскільки зу-
стрічати Масляну починали саме з понеділка, то 
день цей звали «зустріччю». Перший млин від-
давали жебракам. 

Молодим дівчатам найбільш до вподоби був 
вівторок. Адже саме в цей день молоді люди за-
гравали, запрошували на прогулянку та поката-
тися з гірки, поїсти млинців. Запрошували також 
в гості рідних і знайомих.

От середа була днем, коли зять відвідував 
тещу. Звідки й пішов вислів «до тещі на млинці». 
Хоча приходили до неї й інші гості, першим теща 
частувала зятя. 

З четверга святкування Масниця набирало 
обертів. Наступав, так званий, «широкий роз-
гул». Народ гульбанив та тішився: крижані 
гірки, балагани, гойдалки, катання на конях, 
кулачні бої, галасливі гулянки. Обов’язковою 
їжею були млинці, які були як би символом свя-
та. Причому разом з розгульною веселістю не 
забували і справи милосердя, влаштовували обі-
ди для бідних.

Гадаєте тільки тещі млинцями годували? Е, ні. 
У п’ятницю зять мав запросити тещу до себе 
в гості та пригостити її млинцями.

В суботу молоді невістки запрошували до 
себе в гості зовиць. Наречена невістка повинна 
була подарувати зовицям подарунки.

Останній же день Масниці, неділя, звався 
«прощений день». За ним наступав Великий 
піст аж до Великодня. Цього дня треба було 
примиритися з усіма рідними та знайомими, ви-
бачити їх.

А ще у цей день проводжали, спалювали 
«Масницю». Масничні багаття були різноманіт-
ними. Дехто спалював просто оберемок соломи; 
а хтось — колесо на жердину; а були й люди, що 
палили жердини, обмотані соломою і ганчірками 
або солом’яну ляльку.

Як бачимо, вміли наші пращури повеселити-
ся і розтягнути свято на цілий тиждень. У наш 
час про Масляну частіше згадують в останні два 
дні — суботу та неділю, однак святкують від 
душі. Так само хазяйки готують млинці, а в кож-
ному місті чи селі проводять концерти чи обря-
дові вистави, спалюють солом’яних ляльок і віта-
ють чудову й життєдайну весну…

Т РА ДИЦ ІЇ  СВЯ Т К УВАННЯ МАС ЛЯНИ 
В  УКРАЇН І

Ц ього року Масляна починається 11 березня, а закінчується 17 березня. Найсмачніші прово-
ди зими нагадають нам, як наші пращури вміли веселитися, і що місце вигадливим традиціям 

завжди було в українському житті…



25www.convictus.org.ua

 • У найкращих традиціях

З давніх-давен чай відомий усім як напій лю-
бителів традицій. Хтось одразу згадує британське 
five o’clock час пиття, комусь спадає на думку чай-
на церемонія в Китаї чи Японії. Спільне те, що 
той, хто одного разу вподобав правильно пити 
чай, зробить це традицією на все життя. Одне до-
бре — різновидів чаю стільки, що є з чого обрати 
навіть вибагливому гурману. Тож як пов’язати 
види чаю із бажанням подбати про здоров’я і як 
не обманутися на популярних стереотипах?

Стереотип № 1. Чорний і зелений чай — 
це різні сорти чайної рослини.

О, ні-ні-ні! Не слухайте того, хто буде вас 
у цьому запевняти. Існують кілька різновидів чаю, 
виробленого саме з листя чаю: білий, зелений, 
жовтий, улун, чорний та пуер. Однак, всі ці різно-
види, технічно можна виробити з одного й того 
самого чайного куща. Різниця виключно у техно-
логії приготування. Що більше окислений чай, то 
темнішого кольору він буде при заварюванні.

Зелений чай на початку обробки іноді фіксу-
ється парою температури 170–180 °С; окислен-
ня продовжується не більше двох днів, після чого 
зазвичай припиняється нагріванням (традиційно 
в горщиках, як прийнято в Китаї або під парою, 
як прийнято в Японії), або взагалі не проводить-

ся. В результаті чай стає окисленим на 3–12%. 
Білий чай проходить мінімальну кількість ста-
дій обробки  під час виробництва. Зазвичай, це 
в’ялення і сушіння. Білий чай окислюють на 12%.

Жовтий чай також окислюється на 3–12%, 
майже як зелений, але перед сушкою проходить 
процедуру закритого «томління». Улун, або 
улонг, — чай, окислений на 30–70%. За своїми 
властивостями він є подібним до чорного чаю. 
Чорний чай окислюється майже на 80%, строк 
окислення — від двох тижнів до місяця.

А от пуер, король міцного чаю, — це фер-
ментований чай, який виготовляється зі старого 
листя старих кущів. Після доведення до стану зе-
леного чаю, ферментується в точному сенсі цього 
слова від кількох місяців до кількох років. Окис-
люючись при цьому майже повністю.

І до чого ж тут, спитаєте краса? Все просто. 
Що менше окислений чай, то більше у ньому ан-
тиоксидантів, надзвичайно корисних для здоров’я 
та пружності шкіри. Хочете вічної молодості — 
пийте більше зелених, жовтих та білих чаїв.

Стереотип № 2. Будь-який чай можна за-
варити, лише додавши до нього киплячу воду

У чайному настої міститься чимало корисних 
речовин, більшість з яких не руйнується навіть 
у гарячій воді. Утім, не всі. Деякі вітаміни стра-
шенно не люблять термічної обробки. Тому, 
якщо ви п’єте чай, який «слабенько» заварений, 
залитий водою, що ще навіть не закипіла, ви 
взагалі-то робите усе правильно.

Тож яким саме багатством насичує наше тіло 
чай? Що приємно для фігури, калорійність чаю 
близька до нуля, якщо ви п’єте його без цукру чи 
меду. Дивовижно, але цей напій з самих лише лис-
точків насичений Омега-3 та Омега-6 жирними 
кислотами (які між іншим дуже корисні для ро-
боти серця й судин), вітамінами B4, BP, B9, фосфо-

НАПОЇ  ЗАМІСТЬ КОСМЕТ ИЧКИ

Ц і напої знайомі більшості з нас із дитинства. Вони зігрівають і підбадьорюють нас. А для 
декого їх вживання давно стало цілим ритуалом. Утім, мало хто знає, яку користь можуть 

принести вони жіночій молодості та красі, якщо споживати їх правильно та з розумом. Зустрічайте 
непомітних помічників красивої жінки — каву, чай та какао.
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ром, калієм, магнієм, натрієм (які дуже корисні 
для кісток та нервової системи) та, безперечно, 
кофеїном і теоброміном. Саме тому чай має здат-
ність бадьорити не гірше від кави.

Фтор, що міститься у чаї, зміцнює тверді тка-
нини зубів, а глутамінова кислота заспокоює не-
рвову систему. Чай виводить з організму важкі 
метали, оздоровлює нирки, шлунок і є чудовим 
стимулюючим засобом при застуді.

Дещо з китайської мудрості
За переказами китайців чай має 10 цілющих 

властивостей:
— позбавляє від головного болю і втоми;
— сприяє протрезвінню і допомагає позба-

витися від алкогольної залежності;
— втамовує голод;
— полегшує самопочуття під час спеки;
— освіжає і бадьорить;
— заспокоює, знімає стрес, жене геть триво-

ги, позбавляє від нервозності і підвищеній 
збудливості;

— сприяє перетравлюванню жирної їжі;
— виводить з організму отруту, шлаки і ток-

сини;
— продовжує життя;
— підвищує інтелект і формує самосвідомість.

Як вживати чай правильно?
Як і кожна рослина, що має цілющу силу, чай 

може також і нашкодити, якщо вживати його не-

правильно. Або принаймні не принесе очікува-
ної користі. Тож як пити чай правильно? Варто 
лише виконувати такі прості правила:

1. Не пити чай на порожній шлунок.
2. Не пити чай дуже гарячим, обпікаючим.
3. Не пити холодний чай.
4. Не заварювати занадто міцно.
5. Не заварювати занадто довго.
6. Не пити чай безпосередньо перед їжею.
7. Не пити чай безпосередньо після їжі — за-

чекайте хоча б кілька хвилин.
8. Не запивати чаєм ліки.
9. Не пити вчорашній чай.

 • «На чашечку кави…»
Ох, кава-кава… З твоєю появою світ про-

сто розділився на тих, хто тебе обожнює, і тих, 
хто терпіти тебе не може. Однак щодо існування 
других ми не впевнені. І без книжок відомо, на-
скільки цей напій бадьорить і приваблює своїм 
дивовижним смаком. Але і з кавою не все так 
просто. У неї теж є свої правила впливу на нашу 
красу й здоров’я. А є й протипоказання.

Як і у випадку з чаєм, зелені кавові зерна міс-
тять набагато більше антиоксидантів, ніж корич-
неві. А різниця — у термічній обробці. Обсма-
жування — один з головних етапів в отриманні 
хорошої кави. При обсмажуванні зелені кавові 
зерна збільшуються в об’ємі і змінюють колір із 
зеленого на коричневий.
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Як правило виділяють 4 ступені обсмажуван-
ня. Найлегший ступінь обсмажування зазвичай 
називається скандинавською кавою, темніший — 
віденською, ще темніший французьким обсма-
жуванням. Найтемніший ступінь обсмажування 
називається італійською кавою. Отже, якщо ви ко-
ли-небудь стояли у супермаркеті серед однакових 
за ціною стелажів кави і не знали, яку б взяти, вар-
то було б взяти найменш обсмажену. В Україні по-
ширеною слабо обсмаженою кавою є віденська.

Наукові дослідження щодо впливу кави на здо-
ров’я досить суперечливі. Наприклад, відомо, що 
кава може мати сечогінну дію та при систематич-
ному вживанні викликає свого роду залежність. 
У деяких людей вона може викликати підвищення 
артеріального тиску, тому якщо ви — гіпертонік, 
краще перейдіть на чаї. Не секрет, що кава впли-
ває і на нервову систему. Але тут важливо вживати 
її помірно. Одна чашка збадьорить, а три призве-
дуть до нервово перезбудження та тремтіння рук.

З переваг кави — те, що вона поліпшує увагу, 
продуктивність праці, пам’ять та настрій. Кофеїн 
також ефективний при деяких видах головного 
болю. Хронічне вживання кави здатне поліпшити 
чутливість до інсуліну, і знизити ризик розвитку 
цукрового діабету 2 типу. А ще вживання кави 
трохи знижує частоту закрепів й істотно знижує 
ризик розвитку цирозу печінки.

Зауважте, що кава перешкоджає засвоєнню до-
даткового заліза. Отже, яблуко, запите кавою, не дуже 
добра ідея. Каву краще пити через певний проміж-
ок часу після їжі. Існують також дані про те, що кава 
може знизити ризик розвитку раку грудей у жінок.

Продовжувати цю низку «за» та «проти» 
можна без кінця. Одну пораду все ж таки дамо. 
Якщо ви затятий кавоман — немає жодної причи-
ни відмовляти собі в одній чашці кави на день, ба-
жано у першій половині дня. А от від решти чашок 
краще відмовитися — збережете зуби білішими.

 • Шоколадні ріки, шоколадні береги
Страшенно недооцінений у своїй користі напій 

«какао». Його популярні колеги «чай» та «кава» 
майже позбавили такий чудодійний напій попу-
лярності у нашій країні. А даремно. Звичайний по-
рошок какао, розведений гарячою водою, є справ-
жнім джерелом жіночої краси. На підтвердження 
цього наведемо кілька фактів.

У складі какао, наприклад, присутній допа-
мін, відомий найбільше за здатність поліпшувати 
наш настрій. Недарма плитка шоколаду зробить 
будь-який день ліпше. Какао містить серотонін, 
триптофан та деякі інші сполуки, які справляють 
(увага!) антидепресант ний вплив.

Жирів, які містяться у какао можна абсолютно 
не боятися. Вони засвоюються легко, не відклада-
ються на стегнах та впливають на зволоженість та 
пружність шкіри. Саме тому какао-олія так часто 
використовується у складі косметики. У какао-по-
рошку також чимало мінеральних речовин, необ-
хідних для красивого волосся та міцних нігтів.

Епікатехін у складі какао допомагає запобіга-
ти поширеним захворюванням, таким як інсульт, 
інфаркт міокарда та діабет, а ще сприятливо впли-
ває на судини.

Наостанок додамо, що какао, на відміну від 
кави та чаю, можна із задоволенням вживати хо-
лодним. Холодне какао сприяє швидкому віднов-
ленню м’язів для тих, що активно займався фізич-
ною працею чи спортом.

Дані, використані у статті, 
наведені за відкритими онлайн-енциклопедіями
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На наших обличчях — чимало м’язів, але зви-
чайна людина використовує не більше десятої 
частини, в основному — під час їжі. Постійна 
мала активність м’язів призводить до в’ялості, 
втрати пружності, м’яз провисає, розслабляєть-
ся, обличчя старішає. Однак завдяки регулярним 
тренуванням лицьових м’язів цього можна уник-
нути, до того ж тренування можна проводити 
будь-де, для них не потрібно громіздких трена-
жерів і абияких сил.

Перевага гімнастики для обличчя полягає 
в тому, що всі вправи можна легко виконувати са-
мостійно, а ефект буде помітний досить швидко. 
Гімнастика істотно поліпшить стан носогубних 
складок, з її допомогою можна розгладити міміч-
ні зморшки і підрівняти контури обличчя. За ра-
хунок цього підвищується тонус шкірних покри-
вів, шкіра розгладжується і набуває більш свіжого 
і молодого вигляду. Єдиний нюанс — вправами 
треба займатися серйозно, щодня і виконувати 
цілий комплекс, а не одну-дві. До того ж ці впра-
ви однаково корисні як юній дівчині, так і літній 
жінці: у тренованих м’язів менше шансів обви-
снути. Головне, побороти сором’язливість або 
усамітнитись, адже нам доведеться по-справж-
ньому «корчити обличчя».

 • Підготовка до виконання вправ

Перед заняттям необхідно вимити руки і очис-
тити обличчя, аби підготовлена до вправ шкіра 
могла вільно дихати і за потреби потіти. Адже це 
будуть справжні вправи для м’язів. Особливо це 

важливо для тонкої, ніжної шкіри навколо очей, 
тому бажано перед вправами змити декоративну 
косметику. Якщо шкіра суха, якщо є відчуття стяг-
нутості, можна змочувати під час занять обличчя 
водою.

Якщо це можливо, бажано спостерігати за со-
бою в дзеркалі та бачити, що відбувається з об-
личчям під час гімнастики, «підганяти» вправи 
під себе, місця, де утворюються складки, при-
тискайте пальцями, щоб попередити утворення 
зморшок у цих місцях.

Всі вправи виконуйте з любов’ю до себе, орі-
єнтуючись на власне самопочуття і отримуючи 
від кожної вправи тільки приємні відчуття. Якщо 
якась вправа не подобається, викликає диском-
форт, то краще її пропустити.

Перед початком виконання вправ сядьте, ви-
рівняйте спину та підтягніть кілька разів плечі до 
вух, а потім назад, вниз. Це забезпечить добре 
кровопостачання м’язів обличчя і голови. Далі 
беремося до вправ.

 • Вправи для чола

Достатньо легкого руху брів, щоб вислови-
ти подив, прикрість, цікавість, впевненість… 
Ну, а ті, у кого брови піднімаються і опускають-
ся самі по собі, набувають поперечних зморщок 
і на чолі, і між бровами, подбаємо про те, щоб над 
очима не повис «капюшон» з розтягнутої шкі-
ри, яку не утримують мляві, в’ялі м’язи. Вправи 
також допоможуть розгладити зморшки, зроб-
лять їх менш помітними.

Г ІМНАСТ ИКА Д ЛЯ ОБЛИЧЧЯ: 
п ідтримання м’язового  тонусу 
легкими щоденними вправами

К ожній жінці незалежно від віку хочеться, щоб її обличчя були молодим і привабливим. Але, 
на жаль, з роками м’язи обличчя стають менш пружними, з’являються зморшки, друге під-

боріддя, обвисають щоки, відбуваються інші неприємні зміни. А чи можна зберегти молодість личка 
або повернути її? Гімнастика для обличчя — засіб, який допоможе Вам помолодіти, а також зберегти 
красу на багато років.
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Сідаємо на край жорсткого стільця, спина 
пряма. І приступаємо!

1. Кладемо долоню на лоб, розташуємо її трохи 
вище брів. Піднімаємо і опускаємо брови, а рука 
тисне на лоб, чинить опір — повторюємо 10 разів.

2. Другими та третіми пальцями обох рук на-
тискаємо на початок брів на переніссі, зрушуємо 
брови, ніби гніваємося, а пальці чинять опір, тро-
хи розтягують перенісся в сторони — повторю-
ємо 10 разів.

3. Рухаємо вухами, тобто подумки спрямовує-
мо вуха до верхівки, напружуючи і розслабляючи 
скроневу м’яз. Щоб було легше вловити ці від-
чуття, уявіть, що у вас сповзають з носа окуляри, 
і ви намагаєтеся їх утримати без допомоги рук. 
Добре робити цю вправу лежачи на спині, тоді 
можна відчути, як рухається весь «шолом». Спо-
чатку, якщо вуха не слухаються, можна поставити 
пальці над вухами і гарненько порухати шкіру 
вгору-вниз, подумки уявляючи, що цей рух відбу-
вається без допомоги рук.

 • Вправи для очей

Очі, напевно, найважливіша і найпривабливі-
ша частина жіночого обличчя. Крім того, очі ще 
й найвиразніша частина обличчя, адже можуть 
висловити геть усе — від повного щастя до гли-
бокої печалі. Розмір і форма очей визначається 
станом кругових м’язів очей, саме вони і відчиня-
ють очі, і мружать їх. Кругові м’язи ми і будемо 
тренувати. Сидимо, знову ж, на краю жорсткого 
стільця або ліжка, тримаємо спину рівно.

1. Створюємо гарний контур очей, тримаючи 
їх широко відкритими. Для цього на вдиху широ-
ко-широко відкриваємо очі, затримуємо цей стан 
на 3 секунди, і розслабляємося (очі відкриті звич-
но, не дуже широко). Повторюємо 10 разів.

2. Кладемо вказівні пальці на зовнішні кутики 
очей і починаємо тиснути верхніми повіками на 
око. Щоб при цьому не морщити повіки, тиснемо 
верхніми повіками вниз, на нижні повіки. Відчу-
ваєте рух м’язи під пальцями? Після кожного на-
тискання — розслаблення. Повторюємо 10 разів.

3. Зробимо вправу, яка зміцнює м’яз нижнього 
повіка, прибирає «мішечки» під очима. Три пальці 

кладемо на кісточку під очима, направляємо погляд 
вгору і повільно підтягуємо нижню повіку, мружи-
мо її, так само повільно повертаємо повіку у вихідне 
положення, відкриваючи очі. Повторюємо 10 разів.

4. Тепер вправа, яка зміцнює верхню і нижню 
повіки, прибирає «мішечки» під очима, покращує 
тонус м’язів щік. Треба відкрити рот, підняти по-
гляд і швидко-швидко блимати. Виконуємо вправу 
по можливості протягом хвилини по 3 рази на день.

5. І наостанок вправа з йоги, вона поліпшує 
зір, дає відпочинок очам, її слід робити кілька ра-
зів на день, особливо тим, хто часто напружує зір, 
наприклад, працюючи з дрібними деталями чи 
читаючи при поганому освітленні. Треба потерти 
долоні кілька разів, розігріваючи їх. У центрі до-
лоні знаходиться потужний енергетичний центр, 
потираючи руки, ми концентруємо енергію. А те-
пер закриваємо очі і накладаємо долоні, складені 
човником на очі, не торкаючись до повік. Важ-
ливо, щоб центр долонь був розташований пря-
мо навпроти очей. Відчуйте тепло своїх рук, яке 
дасть розслаблення очам, відпочинок і здоров’я.

 • Вправи для носа

Ніс, «прикрашений» зморшками, свідчить 
про те, що його володарка любить морщити 
носа. Найнадійніший надійний засіб проти та-
ких зморшок — відвикнути від цієї звички. Од-
нак поки що спробуємо привчити до цієї простої 
вправи.

Кладемо палець під кінчик носа, трохи під-
нявши його. Носом тиснемо на палець, змушую-
чи палець опуститися, і одразу розслабляємося. 
Можна допомогти собі, опускаючи верхню губу, 
відтягуючи вниз ніздрі. Повторюємо 10 разів.



30 гімнастика для обличчя

 • Вправи для овалу обличчя

Щоки — високі й міцні роблять обличчя мо-
лодим. Але що робити, якщо з роками овал об-
личчя стає млявим і постарілим? Необов’язково 
вдаватися до чудодійних кремів. І тут нам допо-
можуть вправи. Вони наповнять скули та щоки 
енергією, приберуть зайву шкіру і повернуть 
усьому обличчю більш молодий вигляд.

1. Починаємо з верхньої частини щік. Надува-
ємо щоки, обхоплюємо їх долонями, затримуємо 
повітря на три секунди і різко розслабляємо їх. 
Повторюємо 10 разів.

2. Надуваємо щоки і переводимо повітря з боку 
в бік. Повторюємо 10 разів.

3. Надуваємо щоки, переводимо повітря звер-
ху вниз і назад, втягуючи щоки. (Відчуйте, що при 
цьому відбувається з шиєю). Повторюємо 10 разів.

4. Ще раз надуваємо щоки і повільно, із зусиллям 
переганяємо повітря по колу. Повторюємо 10 разів.

5. Знову надуваємо щоки і обхопивши їх доло-
нями, тиснемо на них руками 10 разів.

6. Кладемо середину долоні на губи, пальці 
охоплюють щоки. Починаємо посміхатися, щоки 
підводяться, а пальці чинять опір. Після кожного 
підйому щік — розслаблення. Після 10 «усмі-
шок» змінюємо руку і повторюємо ще 10 разів.

7. Переходимо до вправ, які зміцнять ниж-
ню частину щік. Верхньою губою перекриваємо 
нижню, а потім нижньою губою верхню. Повто-
рюємо 10 разів.

8. Піднімаємо обличчя вгору, злегка відкри-
ваємо рота і тягнемося нижньою губою до носа. 
Повторюємо 10 разів.

 • Вправи для рота

Губи. Як багато вони можуть висловити! Здиву-
вання і засмучення, невдоволення і радість, роз-
чарування, сумнів, спокій… Ну, і головне, губи нам 
потрібні, щоб посміхатися! А щоб куточки рота не 
повзли вниз, щоб губи не втрачали об’ємність, бу-
демо робити вправи, які зміцнюють кругові м’язи 
рота, будемо тренувати м’язи, що піднімають і 
опускають губи та наповнюють їх об’ємом.

1. Вправа «помада» — тремо нижню губу об 
верхню, рухаючи нижню щелепу вправо-вліво. Ле-
генько плямкаємо губами. Повторюємо 10 разів.

2. Втягуємо губи всередину і різко, із зусиллям, 
зі звуком відкриваємо рот. Повторюємо 10 разів.

3. Пальці притискаємо до губ, витягуємо 
губи трубочкою, ніби хочемо свиснути. Після 
кожного напруження — розслаблення. Повто-
рюємо 10 разів.

4. Вказівними пальцями притискаємо куточ-
ки губ і продовжуємо витягувати і розслабляти 
губи. Повторюємо 10 разів.

5. По три пальці кожної руки кладемо під 
нижню губу і притискаємо. Продовжуємо витя-
гувати губи трубочкою, не забуваючи про роз-
слаблення. Повторюємо 10 разів.

6. Вправа «Поцілунок». Наші вказівні паль-
ці — у куточках губ, злегка натискаємо. Робимо 
губами рух, ніби цілуємо. Повторюємо 10 разів.

Ось і всі базові вправи для пружності наших 
облич. Тренуйтеся щоденно та залишайтеся мо-
лодими!
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Надання допомоги засудженому у своєчасно-
му отриманні паспорта, якщо він відсутній у осо-
бовій справі засудженого, є прямим обов’язком 
адміністрації установи виконання покарань, який 
закріплений частиною 4 статті 153 Криміналь-
но-виконавчого кодексу України від 11.07.2003 
№ 1129-IV (із змінами і доповненнями). Ця норма 
носить імперативний характер і прямо зобов’язує 
адміністрацію установи своєчасно вирішити це 
питання: «При відсутності паспорта в особовій 
справі засудженого адміністрація установи ви-
конання покарань завчасно вживає заходів щодо 
його одержання».

Також пунктом 1.4 Порядку оформлення 
і видачі паспорта громадянина України, затвер-
дженого наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 13.04.2012 №  320 (зареєстровано 
Міністерством юстиції України 02.07.2012 за 
№ 1089/21401), зазначено таке:

«Заява та інші документи, необхідні для оформ-
лення або обміну паспорта, подаються заявником до 
територіальних підрозділів за місцем проживання.

Особи, які утримуються під вартою, засуджені 
до арешту, до позбавлення або обмеження волі, по-
дають заяви через адміністрацію відповідної уста-
нови виконання покарань або слідчого ізолятора.».

Отже, якщо адміністрація установи виконан-
ня покарань перешкоджає засудженому в отри-
манні паспорту замість втраченого, необхідно 
звернутися до територіального органу управлін-
ня Державного департаменту України з питань 
виконання покарань або безпосередньо до Дер-
жавного департаменту України з питань виконан-
ня покарань. Можна також звернутися за допо-
могою до правозахисної недержавної організації, 
яка опікується правами ув’язнених.

Євген Юхимович Захаров — голова Правління 
Української Гельсінської спілки з прав людини, 

директор Харківської правозахисної групи

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦ ІЯ: 
в ідповідаємо на  ваші  листи

Д о правозахисної організації звернулася жінка, що перебуває у цивільному шлюбі із засудже-
ним Сергієм К. Вона повідомила, що вони хочуть зареєструвати свої стосунки, але Сергій 

немає паспорта (він його загубив ще на волі). Жінка просила допомогти в отриманні Сергієм паспор-
та. Адміністрація колонії відмовляє Сергію в його проханні, мовляв, вийдеш на волю і зробиш собі 
паспорт сам. Що ж робити? Жінці була надана така консультація…
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Більшість жінок (як колись і автор цієї статті) 
вірять, що драматичне, часто нерозділене кохан-
ня, що несе страждання, біль та розчарування, — 
єдиний можливий вид справжнього пристрасно-
го кохання. Більшість з нас кохали так хоча б раз 
в житті, для багатьох таке кохання стало звичним, 
а дехто настільки звик до свого партнера, що не 
може жити без нього — власними інтересами 
та власним життям. 

 • Історія перша

Два роки тому Іра відвідувала друзів у Сімфе-
рополі, де вона познайомилася з Віктором. Віктор 
їй одразу сподобався… Статний гарний хлопець, 
юрист. Цікавився усім, що Іра говорила. Якось він 
приїхав до Києва у відрядження і зупинився у Іри. 
Того ж вечора розпочався їх роман. Іра прала і го-
тувала, і була щаслива, що Віті так подобається, 
коли вона про нього дбає. За кілька місяців він пе-
реїхав до неї. Шукати роботу та може… хто зна… 
одружитися. Іра була на сьомому небі. Утім, по-
шуки роботи Віктором були безплідні. А може, 
він і не дуже старався. Почав прикладатись до 
пляшки. Романтика поступово зникла. Іра, як 
і раніше, викладалася на повну заради коханого, 
однак він більше не цінував її зусиль, сидів вдома 
сиднем, пив. Інколи Іра намагалася з ним погово-
рити, умовити піти на роботу, але, здавалося, Ві-
ктора цілком влаштовувала старанна «мамочка», 
яку він зустрів в особі своєї дівчини. Усі Ірині 
друзі говорили, що треба з ним порвати. Але Іра 
завжди знаходила виправдання своєму коханому, 
мовляв, йому просто потрібен час, все не так по-
гано. А ще говорила «А раптом я більше нікого 
не знайду?», «Але я так до нього звикла!», «Але 
ж це любов, серцю не накажеш!». У ситуацію 

втрутилися родичі Іри, коли на дівчині почали 
з’являтися синці та сліди побиття. До останньої 
миті Іра продовжувала виправдовувати коханого, 
вируючи, що це її і лише її провина.

 • Випадок чи передумова?

Кохати занадто сильно не означає кохати 
багатьох чоловіків або закохуватися надто час-
то, або відчувати надто глибоку та щиру любов. 
Ні, насправді це означає називати одержимість 
коханням, давати їй змогу контролювати свої 
емоції та поведінку, навіть розуміючи, що це по-
гано впливає на здоров’я та добробут, але не зна-
ходити у собі сили покінчити з нею. Це означає 
вимірювати ступінь своєї любові глибиною своїх 
страждань. Психологи вважають, що ніхто не 
може стати «жінкою, яка кохає занадто сильно» 
випадково. Існують умови, які зробили нас таки-
ми. Що ж саме вважають такими передумовами 
і чи стосується хоча б одна із них нас?

Ви зростали у сім’ї, де ваші емоційні потреби 
не задовольняли. Отримавши у дитинстві мало 
тепла й ласки, Ви намагаєтеся задовольнити свою 
потребу опосередковано, будучи надто ніжною 
та турботливою до чоловіків, які цього не потре-
бують.

Оскільки Ви так і не змогли змінити своїх 
батьків та домогтися від них тепла й ласки, ви 
гостро реагуєте на емоційно недосяжного чоло-
віка. Ви знову намагаєтеся перемогти його своєю 
любов’ю.

Побоюючись того, що він полишить Вас, Ви 
ладні на все що завгодно, аби тільки зберегти 
ваші стосунки.

Для немає нічого надто неприємного, неле-
гального, надто вартісного чи такого, що віднімає 

ЖІНКА,  ЯКА ЛЮБИ ТЬ ЗАНА ДТО СИ ЛЬНО

« Якщо «кохати» для нас означає страждання, то ми любимо занадто сильно», — впевнена 
талановита жінка-психолог Робін Норвуд. Чому чимало жінок сильно прив’язуються до без-

душних чоловіків — таких, що більше цінують свої хобі, алкоголь чи товариство інших жінок, таких, 
що не поділяють їхніх почуттів та не можуть відповісти любов’ю на любов? Чому жінки докладають 
чимало зусиль, намагаючись налагодити ці стосунки, або страждають, зневірившись у спробі зробити 
свої подружжя щасливим? Спробуємо розібратись…
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забагато часу, якщо це «допоможе» Вашому чо-
ловіку.

Ви звикли до відсутності взаємної любові 
у стосунках і ладні чекати і сподіватися на краще 
стільки, скільки буде потрібно.

Ви часто покладаєте всю відповідальність на 
себе та винуватите себе за невдачі у стосунках.

Ваша самооцінка критично низька. У душі Ви 
навіть не вірите, що заслуговуєте щастя, скоріше 
Ви вважаєте, що маєте спершу маєте заслужити, 
вистраждати право бути щасливою.

У стосунках Ви набагато більше зв’язані мрі-
єю про те, як добре все могло би скластися, аніж 
реальною ситуацією.

Ви можете бути емоційно, а інколи і біохіміч-
но схильні до залежності від наркотиків, спирт-
ного або навіть певної їжі, наприклад, солодкого.

Вас не приваблюють добрі, надійні, стабіль-
ні чоловіки, особливо ті, що справді цікавляться 
Вами. Ви вважаєте таких «гарних хлопців» нуд-
ними, нецікавими.

Що й казати? Хоча б з кількома пунктами, 
особливо з останнім, із легкістю погодиться чи-
мало жінок. Те саме можна сказати і про сімейні 
обставини. Зовсім необов’язково зростати у сім’ї 
батьків з алкогольною чи наркотичною залеж-
ністю. Робін Норвуд вважає, що до викривлення 
сприйняття стосунків можуть привести й такі 
поширені в дитинстві ситуації, коли в сім’ї:

— присутні постійні суперечки, сварки та на-
пруженість у спілкуванні;

— трапляються довгі періоди, коли батьки не 
розмовляють одне з одним;

— батьки мають різні світогляди та паралель-
но насаджують їх дитині;

— хтось з батьків уникає спілкування з члена-
ми родини;

— існують надто суворі вимоги до прибут-
ків, освіти, релігійного виховання, роботи 
і так далі.

Звучить знайомо, чи не так?

 • Трагічне кохання і соцкультура

У популярних фільмах та піснях можна знайти 
безліч прикладів безвідповідальних, незрілих сто-
сунків, які чомусь вважаються прекрасними. Зно-
ву й знову культурні стереотипи навіюють нам, 
що по-справжньому люблять лише ті, хто відчуває 
страждання. Ми звикаємо до цього і зростаємо із 
впевненістю в тому, що страждання — невід’ємне 
частина і ознака любові.

Існує мало моделей поведінки, в яких люди 
ставляться одне до одного, як рівні, проявляють 
зрілість та щирість, не намагаються маніпулюва-
ти почуттями партнера чи експлуатувати його. 
Адже усі наші переконання, із нашим ставленням 
до кохання включно, сформовані нашим оточен-
ням. Що ж робити? Психологи радять завжди 
пам’ятати про шкоду поширеного погляду на по-
чуття та протистояти тій поверховій та прирече-
ній на поразку  лінії в особистих стосунках, яку 
він звеличує. Нам варто лише розвинути біль від-
вертий та зрілий спосіб спілкування, що різнить-
ся від того, що нам пропонує радіо, телебачення, 
сім’я. Збудження і хаос мають поступитися і дати 
місце відчуттям глибокої внутрішньої близькості.

 • Історія друга

Мої спогади про дитинство — це божевіль-
ний дім. Батько часто бив нас, дітей, та маму. 
Мені завжди хотілося, аби він бив мене, тільки б 
не бив її. Ми всі хотіли, аби мама пішла від бать-
ка, але вона не йшла, терпіла, хоч і давно забула, 
що таке любов чоловіка. За сім років, які я себе 
пам’ятаю, вона хворіла й врешті-решт померла. 
Після поховання я жодного разу не повернулася 
додому і жодного разу не бачила батька. Бабуся 
якось допомогла вступити в училище. Я жила 
у гуртожитку, де і зустріла Романа. Якось на гур-
тожитській кухні я почула, як він лає жінок у роз-
мові своїх друзів. «Усі жінки невірні й зіпсовані, 



34 жінка, яка любить занадто сильно

вони дбають лише про гроші, начхати їм на твій 
внутрішній світ, якщо ти без копійки!». Не знаю, 
чому я не змогла промовчати, але я одразу втру-
тилася у розмову і почала доводити, що все на-
впаки. Що жінки здатні по-справжньому кохати 
і терпіти (перед очима стояв образ моєї мами). 
Такий тон його здивував, і він заговорив зі мною 
зовсім по-іншому. Отже, зустріч після зустрічі, ми 
завели стосунки і з’їхали на квартиру. Я навчала-
ся вдень, працювала офіціанткою після роботи, 
а потім ще поралася по дому. Скільки ж болю 
мені довелося витримати! Жодного разу я не мо-
гла йому заперечити, 
бо так би довела його 
ненависть до жінок. 
Але інколи і доводити 
не треба було. Йому 
подобалося прини-
жувати мене, бити 
чи навмисне розлити 
якусь страву на під-
логу, хоча я витрати-
ла півдня, щоб приго-
тувати її. А я любила 
його і нічого не мо-
гла вдіяти. Я думала, 
що просто недо-
статньо гарна для 
нього. Якщо я стара-
тимусь краще, то він 
все ж таки пом’якшає 
і зрозуміє, що лю-
бить мене. Якось на 
студентській вечірці 
зі мною заговорила 
дівчина, яка колись 
зустрічалась з Ромою. Вона спитала, чи він б’є 
мене. Я, звичайно, заперечила. Але по її обличчю 
побачила, що вона і сама все знає — сама через це 
пройшла. Тоді я ніби прокинулась. Але розірвати 
свої стосунки з ним виявилося не так легко.

 • Як ми знаходимо таких чоловіків?

Тож як жінки, які кохають занадто сильно, зна-
ходять чоловіків, з якими вони можуть продовжу-
вати практику нездорових стосунків, засвоєних 

ще у дитинстві чи підлітковому віці? Як жінка, 
чий батько був суворим та емоційно недосяжним, 
знаходить чоловіка, за чию увагу вона постійно 
боротиметься? Як та, в родині якої траплялося 
фізичне насилля, зв’яже життя із чоловіком, який 
її битиме чи принижуватиме? Як жінка, в родині 
якої був алкоголік, тягнутиметься до чоловіка, 
який також має проблеми зі спиртним?

Справа в тому, що разом із таким партнером 
ми зможемо ще раз відчути ті почуття, що й ко-
лись, зустрітися з тими ж життєвими викликами, 
які колись вже зустрічали.

Саме це для біль-
шості з нас і створює 
почуття «любові». 
Ми почуваємося як 
удома, зручно і дуже 
«правильно» у ком-
панії людини, з якою 
ми можемо викону-
вати знайомі дії та 
відчувати знайомі 
емоції. Навіть, якщо 
дії не несуть ніякої 
користі, а емоції за-
вдають нам лише 
незручно стей, — це 
те, що ми знаємо 
і вміємо краще за 
все. Саме тоді ми ви-
рішуємо знову поча-
ти стосунки, які б ді-
яли за звичною нам 
схемою.

Відповідно, не-
має випадковостей 

ні у стосунках, ні у шлюбі. Насправді вибір здій-
снюється цілком свідомо та з певним розумінням 
того, хто твій партнер. Заперечувати це означає 
заперечувати власну відповідальність за наш ви-
бір і наше життя.

 • Розірвати стосунки чи терпіти?

Чому, розпочавши хибні стосунки, буває так 
важко їх розірвати? Знову ж таки на допомогу 
приходять психологи. Їх багаторічна практика 
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свідчить: що складніше розірвати невдалі сто-
сунки, то більше в них міститься боротьби, яка 
розпочалася ще у дитинстві. Певно, ми всі не раз 
чули запитання: «Що ти намагаєшся довести? 
І кому?». Ми кохаємо занадто сильно, тому що 
намагаємося побороти старі страхи, гнів та роз-
чарування, які залишилися ще з дитинства. При-
пинити ці стосунки для нас означає втратити 
дорогоцінну можливість відчути полегшення 
та виправити ту помилку, яку ми колись зробили.

Складно переоцінити весь той емоційний 
заряд, який несуть такі стосунки для жінок. 
Порожнеча минулого 
огортає нас, тягне до-
низу — туди, де під-
свідомо ще досі чатує 
дитячий жах перед са-
мотністю. І ми певні, 
що не зможемо пере-
жити ці муки. Саме 
тому та хвилююча 
можливість виправи-
ти стару несправед-
ливість, відвоювати 
ту втрачену любов 
видається нашою 
свідомістю за підсві-
дому «алхімію», яку 
часто називають за-
коханістю.

Ось чому, коли 
у нашому житті з’яв-
ляється чоловік, який 
зацікавлений у нашо-
му щасті та добро-
буті, з яким є шанс 
встановити справді здорові стосунки, ми за-
звичай не цікавимося ним. Будемо чесні — такі 
чоловіки справді з’являються у нашому житті. 
І ми говоримо собі: «Він занадто хороший для 
мене» або «Як було би добре любити такого, 
але не я його не можу його полюбити, серцю не 
накажеш…». І ми залишаємо такого чоловіка 
на лаві запасних. Ігноруємо його або в ліпшому 
разі ставимося до нього, як до друга чи брата. 
Адже його присутність не змушує серце битися 
частіше.

Чому ж такі чоловіки залишаються лише дру-
зями, коли вони справді можуть дати нам щастя? 
Справа у тому, що ми звикли сприймати погане 
як добре, а добре як щось чуже, підозріле та не-
зручне. Чи не так? Завдяки тривалому знайомству 
із стражданнями ми надаємо перевагу страждан-
ням. Більш правильний та люблячий чоловік не 
зможе відігравати важливу роль у нашому житті, 
поки ми не навчимося відмовлятися від потреби 
знову і знову переживати моменти старої бороть-
би із минулим.

* * *

Ми здатні жити 
більш щасливим жит-
тям, ніж нам здається. 
Хоча часто ми вважає-
мо, що лише поведін-
ка іншої людини за-
важає нам це робити. 
Ми ігноруємо наші 
обов’язки перед со-
бою, маневруючи та 
маніпулюючи у спро-
бах змінити життя 
іншої людини. А коли 
наші зусилля зазнають 
невдачі, ми сердимося 
та почуваємося при-
гніченими.

Відмовившись від 
спроб змінити його 
та спрямувавши свою 
енергію на власні ін-

тереси, жінка відчуває незвичне щастя та задово-
лення. Поступово можна відчути, що можна жити 
повним і багатим життям, не намагаючись змінити 
свого обранця. Або ж зрозуміти, що ці стосунки — 
безрезультатні, розійтися та знайти справжнє здо-
рове кохання без болю. Так ми нарешті стаємо віль-
ними і можемо жити «довго і щасливо».

У підготовці статті 
використані матеріали публікацій  

психотерапевта та психолога Робін Норвуд
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 • Що нам відомо про хобі?

Ми рідко відчуваємо задоволення від буденно-
го життя. У тім, в кожного є справа, за якою час 
летить швидко, приходить гарний настрій, легшає 
на душі. Йдеться про хобі. Будь-яке хобі — це 
прояв творчого потенціалу особистості. Твор-
чість у потрібний момент спрямовує увагу лю-
дини на свій внутрішній світ та сприяє виходу за 
його межі. Займаючись хобі, ми самі стаємо авто-
рами, творцями. А це завжди підвищує самооцін-
ку та допомагає відчути внутрішню гармонію.

Трапляється, що людина ще не знайшла своє 
хобі. Давайте розберемося, що саме нам відо-
мо про хобі та що ми можемо назвати «хобі»? 
Хобі — це захоплення людини, певний вид ді-
яльності, яким регулярно займаються для душі 
у вільний від роботи час. Отже, будь-яка ідея 
може вважатися хобі, зокрема:

— колекціонування (збирання марок, квітів, 
іграшок, склянок, одноразових пакетиків 
цукру, будь-чого);

— рукоділля (шиття, в’язання, вишивка, орі-
гамі тощо);

— подорожі (подорож як взагалі, так і вибір-
кове відвідування тільки чогось певного, 
певне збирання вражень тощо);

— фізична активність (спорт, танці, екстре-
мальні розваги тощо);

— художня активність (живопис, спів, театр 
тощо).

Кажуть, найліпший результат хобі приносить 
людині тоді, коли дає змогу переключитися з од-
ного виду діяльності на інший. Тобто тим, хто 
часто навантажує мозок через роботу чи особли-
вості свого характеру, краще підбирати як хобі 
щось фізично активне, рухатися, танцювати чи 
грати у волейбол. А от робітникам важкої фізич-

ної праці чи тим, чия робота вічно «на ногах» 
краще за все обирати спокійне вдумливе хобі, як 
рукоділля, наприклад.

Розглянемо детальніше можливі варіанти. Ко-
лекціонування… багато хто з колекціонерів не 
може пояснити, чому збирає ту чи іншу річ. Схоті-
лося, подарували, придбала, побачила й усе… Будь-
який предмет, який ми приносимо у свій дім, зо-
браження, слово — це знак, символ, метафора. Так 
вважають деякі колекціонери. Наприклад, люди, 
які збирають фігурки ангелів або котиків. Або ви-
рощують кімнатні квіти.

Утім, як ми вже з’ясували, хобі це не тільки 
пасивне збирання, це ще й дія. Прибічники тан-
ців вважають, що це вивільняє зайву негативну 
енергію. А декому ще й допомагає зарядитися 
позитивом. Психологи кажуть, що танці — чу-
додійний інструмент у роботі з психофізичною 
структурою у роботі людини. А заняття психо-
логією, як хобі, наприклад, — цікавий шлях до 
пізнання себе та інших людей краще. Малюван-
ня та фотографія — це спосіб позбутися трав-
матичного минулого та розкрити свій творчий 
потенціал.

 • Хобі відомих людей

Гадаєте хобі необхідно тільки тоді, коли ваше 
життя нудне, сумне й бідне на події? Це не правда, 
інколи хобі — це навпаки єдиний острів спокою 
у бурхливому житті. Саме тому так багато всього 
цікавого відомо про хобі відомих людей — від ан-
тичних часів до сучасників. Наприклад, Лев Тол-
стой шив взуття, а ще сам полюбляв працювати 
в полі, впрягшись в плуг. Леонардо да Вінчі був 
пречудовим кулінаром. Франклін Рузвельт одну 
з найбільших у світі колекцій марок.

ХОБІТ ЕРАПІЯ:  ДОЛАЄМО СТ РЕС 
ТА В ІДКРИВАЄМО СЕБЕ

Є люди, які сприймають хобі як даремну трату часу. Утім, зобі допомагає нам розслабитися, пе-
релаштуватися та хоча б трішки відпочити від щоденної рутини. Часто хобі допомагає людям 

розкрити в собі риси та здібності, про які вони навіть і не підозрювали.
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Зірки Голівуду також не байдужі до хобі. Най-
більш традиційним і заспокійливим вважають 
в’язан ня. Ним захоплюються Ума Турман, Джу-
лія Робертс, Кетрін Зета ДЖонс та інші стильні 
жінки.

Хтось із сильних та вродливих вирощує квіт-
ки, як от співачка та акторка Віра Брежнєва. Ка-
жуть вирощування орхідей вона приділяє увесь 
вільний час між гастролями.

Ірландський актер и продюсер Пірс Броснан 
займається живописом та навіть продає свої кар-
тини через власний сайт. А письменним Сергій 
Лукьяненко колекціонує … нізащо не вгадаєте… 
мишей. У колекції письменника вже є кам’яні, 
дерев’яні, порцелянові, шоколадні, м’які, кри-
шталеві, марципанові миші. Непогане хобі, якщо 
одного дня тобі раптом захочеться з’їсти трохи 
шоколаду чи марципану, чи не так?

 • Чому хобітерапія?

У Сполучених Штатах Америки, де у дер-
жаві прийнято час від часу виділяти ресурси 
на різноманітні кумедні на думку звичайного 
українця дослідження. Так от американці напо-
лягають на тому, що творчість рятує. Від чого? 
Та від усього? Стресу, хвороб, нудьги та навіть 
суїциду.

В Америці створено доволі успішну Асоці-
ацію індустрії хобі. Під дахом цієї організації 
об’єднано близько 4000 компаній. На ринку 
обладнання та матеріалів для творчої діяльнос-
ті обертається близько тридцяти мільярдів до-
ларів. І хоча б одна людина пошкодувала тим, 
що займається хобі? Ні. Ви здивуєтесь, але біль-
шості з них спробувати займатися хобі порадив 
психотерапевт.

Чому так? Ні, якщо у вас є хобі — це аж ніяк 
не означає, що ви псих або потребуєте лікаря. 
Просто хобітерапія — гарний спосіб не тільки 
позбутися стресів, а й уникнути їх надалі. Коли 
людина займається улюбленою справою — не-
важливо, готує чи вклеює газетну вирізку до аль-
бому — вона проявляє свою індивідуальність, за-
буває на час про повсякденні турботи, проблеми 
та інших людей. Це розширює обрії простору, 

в якому закуто людський мозок. Так на хвилинку 
звільняється наша душа.

Коли людина створює щось нове чи досягає 
чогось, вона відчуває себе сильніше і більш впев-
нено. Адже тут кінцевий результат залежить не 
тільки від нашої уяви. Найбільшою цінністю 
хобі є можливість швидко переключитися від 
буденності до чогось, що викликає позитивні 
емоції. А позитивні емоції — корисні не тіль-
ки для душі. Виявляється, коли ми займаємось 
здоровою корисною справою, стабілізується 
дихання, кров’яний тиск, серцебиття (у випадку 
зі спортом та іншими фізичними навантажен-
нями — цей процес починається одразу після 
занять).

 • Як просто вибрати саме ваше 
прибуткове хобі?

Якщо ви справді не відмовилися б згодом за-
робляти гроші на вашому хобі, проведіть разом 
з нами простий аналіз, який допоможе вам ви-
значитися із прибутковим хобі.

Крок 1. Візьміть листок паперу, розгор-
ніть його так, щоб ширший бік був розташо-
ваний горизонтально. Умовно поділіть лист на 
3 стовпчики.

Крок 2. У першому стовпчику напишіть все, 
що ви любите робити, просто як хобі. Не думай-
те зараз ні про що, окрім просто задоволення 
для вас.

Крок 3. У другому стовпчику напишіть все, 
що ви добре вмієте робити або маєте до цього 
схильність і могли би робити ідеально, якби ще 
трохи повчились. 

Крок 4. У третьому стовпчику напишіть ті по-
слуги і речі, за які люди готові платити гроші.

Крок 5. Перегляньте усі три стовпчики та по-
дивіться, де саме ваші інтереси, вміння та прибу-
ток перетинаються. Наприклад, вам подобається 
чепуритися і ви вмієте непогано накладати ма-
кіяж. Якщо повчитися на спеціальних курсах чи 
почитати відповідну літературу, ви зможете нада-
вати цю послугу за гроші й отримувати від цього 
задоволення як від хобі.

Бажаємо успіхів!
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Багато чи мало?

Багато чи мало? — години і дні,
мереживо дотиків, звуків.
У гойдалці видів, у гойдалці снів
солоні цілунки і руки.

Складаєш у кошик стосунки крихкі
і враження, і… невимовне:
чийсь усміх на фото і профіль тонкий,
де сонце із морем у змові.

Смакуєш життя у палітрі простій
миттєвістю щастя на самоті.
Вітрила і небо,
і що тобі треба? —
Кучерик на спогад і сонце в руці.



Хвилями, хвилями…

Хвилями, хвилями кудлаті вогники 
Зустрічі милії десь там за обрієм.

Передчуттям хвостик шафи брунькується 
Ваш Нотр Дам на розпатланій вулиці.

Барви пастельні, мов тіні навіяні, 
Серед пустелі сади линуть співами.

Бурштинки втомою із чола котяться. 
Шлях невідомого — поклик самотності.
Та коромисло крізь ніч перекинуте 
Грається листом із втіхою синьою.

Паморозь вкрила стерню над покосами, 
Зиму сповила достиглою осінню.

ХВИ ЛИНКА Д ЛЯ Д УШІ 
Сторінки жіночної  поез і ї

В гостях у журналу «Дім на півдороги» Валентина Захабура, член літературної студії «Пе-
рехрестя» при національній спілці письменників. Валентина — киянка, за фахом філософ-

релігієзнавець, поет-бард. Працює бібліотекарем. Любить кататися на сноублейдах та подорожувати 
(те й те трапляється не дуже часто, але ж!). Автор книги поезій «Ятоморе» (Київ, 2010).
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Шустрикові

Я малюю хмарки на папері, 
За вікном тихий травень, дощі, 
У калюжах — сріблясті форелі 
І розквітлі бузкові кущі.

А я хочу стояти поруч, 
Там, де ти; там, де ти! 
І робити до втечі порух, 
І не йти, і не йти…

Це так дивно: тобою жити, 
Довіряючи передчуттям, 
Твої очі як дивні квіти, 
Лель і Легіт — то є ти сам!

А я хочу до тебе світлом, 
Наче сміх, наче сміх. 
Й цілувати весняне віття 
Рук твоїх, рук твоїх.



Моє кохання

Моє кохання, твій погляд, твій подих… 
Хто ти для мене? 

Іноді — подив, 
Іноді, звір, що біжить на принаду, 
Іноді, вірність, 
Іноді — зрада.

Моє кохання, самотнє й жорстоке, 
Хто я для тебе? 
Серця неспокій, 
Дух безпорадний, попіл гарячий, 
Сон, від якого прокинусь навряд чи…



Птахи, ніби краплі дощу

Птахи, ніби краплі дощу, 
Чи краплі дощу — птахи. 
І тонуть в осіннім плачу 
Дахи, дахи, дахи…

І знов відбивають ритм 
В дзеркалах скляних площин 
І квітнуть у хвилях рим 
Дощі, дощі, дощі…

Жбурля невблаганна ніч 
Дівочий сміх до межі, 
І знову ми пліч-о-пліч 
Чужі, чужі, чужі…



40 запрошуємо організації до партнерства

ЗАПРОШУЄМО ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ПАРТНЕРСТВА

ВБО «Конвіктус Україна» постійно впроваджує інноваційні та 
комплексні підходи у роботі із цільовими групами, що допомагає нада-
вати послуги комплексно та на більш індивідуальному рівні. Наразі, ми 
працюємо у двох великих напрямках — реінтеграція в суспільство осіб, 
що повертаються з місць позбавлення волі та профілактика інфікування 
ВІЛ та інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Починаючи із 2013 року кількість працівників нашої організації 
збільшилась, наразі наша команда налічує 58 співробітників. Це досить 
потужний і професійний ресурс, адже у нас працюють досвідчені спе-
ціалісти, люди, які мають власний життєвий досвід подолання складних 
життєвих обставин. Крім того, діяльність нашої організації супрово-
джують юристи, лікарі та різні вузькопрофільні спеціалісти.

Ми співпрацюємо не лише із клієнтами, але й із державними органами. 
Так, представники організації входять у склад таких впливових органів, 
як Київська обласна Координаційна рада з питань протидії ВІЛ\СНІДу 
та туберкульозу, Координаційна рада Деснянського району м. Києва, 
Громадська Рада при Київській обласній державній адміністрації та Між-
секторальна робоча група при Київській Координаційній раді с питань 
протидії ВІЛ\СНІДу та туберкульозу, які спроможні вирішувати питання 
державного рівня та лобіювати інтереси громадського сектору.

Діяльність нашої організації у проектах профілактики, що реалізують-
ся за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 
була високо оцінена рейтингом «А» (найвища оцінка ефективно сті ви-
конання умов проекту), за останні два програмних роки.

Хочеться відзначити, що у березні 2013 року нам вдалося підписати 
масштабний дворічний проект «Підтримка Конвіктус Україна» із Швед-
ською агенцією з питань міжнародного розвитку (Sida). Власне, в рамках 
цього проекту продовжує свою роботу Дім на півшляху. 

За шість років існування ми брали участь в організації різноманітних 
виставок, конкурсів, видаємо власний журнал. Організація також роз-
робила та надрукувала такі інформаційні матеріали для вразливих груп: 
«Аптечна наркоманія», «Між нами дівчатами», «Профілактика пере-
дозувань», «Стимулятори. Міфи та факти», «Закон і відповідальність».

Детальніше про нашу діяльність можна дізнатись відвідавши сайт, який 
працює на трьох мовах із постійно оновленою інформацією.

Ми постійно розширюємо коло партнерів, залучаємо до співпраці 
громадські організації, медичні установи, державні заклади та пред-
ставників громадськості.

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

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