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У пошуках
механізму
реінтеграції
Андрющенко Алісія Іллівна,
керівник наукового супроводу проекту «Дім на півдороги», доцент кафедри
соціології управління та соціальної роботи
соціологічного факультету Харківського
національного університету
імені В.Н. Каразіна.
Знак зодіаку: Скорпіон.
Захоплення: участь в реалізації
соціальних проектів.
Щорічно з місць позбавлення волі в
Україні звільняється кілька тисяч засуджених: через закінчення строку покарання, умовно достроково, через хворобу, амністію чи помилування. З нагоди
20-річчя незалежності України в 2011 році
амністовано майже 7 тисяч людей, засуджених за нетяжкі злочини, в першу чергу
неповнолітні, люди похилого віку та хворі.
Це, звичайно, розвантажить заклади виконання покарань, де на середину поточного
року перебувало більше 150 000 осіб. Але
суспільство хвилює питання зростання
злочинності, оскільки значна кількість
раніше засуджених опиниться на волі.
В сучасних умовах ринкових перетворень
в Україні проблема соціальної та трудової
адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, не вирішується повністю;
більшість звільнених не можуть знайти
роботу, зареєструватися, стати на облік
в центрах зайнятості, одержати нормальну медичну, правову, психологічну допомогу, житло. Такі умови життя на волі
спонукають звільнених скоювати повторні
злочини і повертатися знову в установи виконання покарань. За статистикою,
рецидив складає 10% - 15%, але якщо
не вирішувати питання подальшого життя
звільненого, цей показник може бути вищим.
Не можна стверджувати, що держава
виконала свою функцію щодо соціальної
реінтеграції злочинця, якщо вона через
свої спеціально уповноважені органи,
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соціальні служби, об’єднання громадян та
інші соціальні інституції не забезпечила
реалізацію системи постпенітенціарних
заходів та закріплення результатів
перевиховної діяльності установ виконання покарань з метою соціальної
адаптації колишніх засуджених та їхньої
подальшої реінтеграції в суспільство. Адже
постпенітенціарна опіка на сьогоднішній
день зводиться до здійснення контролюючих заходів за поведінкою звільнених,
тобто до формального або примусового
контролю.
Зважаючи на відсутність в Україні
реальної соціальної роботи зі звільненими
з місць позбавлення волі, треба взяти до уваги значний зарубіжний досвід
постпенітенціарної опіки. Найбільш поширеним і традиційним в світі, зокрема в
Україні, методом реінтеграції засудженого є
система інспекцій по контролю за особами, які достроково звільнилися. Цей метод
найбільш заформалізований і недостатньо ефективний, тому що зміна режиму
відбування покарання не гарантує, що
людина може успішно вирішувати свої проблеми. В рамках цього методу здійснюється
здебільшого контроль за звільненим та
його поведінкою.
Інший метод реінтеграції базується на
індивідуальній допомозі звільненим особам.
Типовою формою такої роботи є соціальний
супровід звільненого з місць позбавлення
волі. Специфіка такого методу полягає в
тому, що в ході супроводу вирішуються
індивідуальні проблеми, актуальні саме
Дім на півдороги

для цього звільненого. Але індивідуальна
робота потребує великих людських та
матеріальних ресурсів. Тому успіх цього
методу буде досягнутий в тих країнах, де
розвинуті традиції волонтерства. Наприклад, в деяких тюрмах Великобританії на
одного засудженого припадає два волонтери.
Цікавим є досвід груп самодопомоги, які
створюються колишніми засудженими, вже
успішно реінтегрованими у суспільство.
Такі групи надають
не тільки соціальну,
але і психологічну
підтримку. Перше
таке співтовариство
зафіксовано ще в 19 ст.
у Великобританії і на
сьогоднішній день позитивно себе зарекомендувало в інших країнах.
Вирішальним фактором
існування таких груп
є здійснення супервізії
(наставництва), що
забезпечує встановлення певних стандартів
роботи та оцінку її
ефективності.
Слід виділити і такий метод реінтеграції
засудженого, як
створення і розвиток інфраструктури, яка б дозволяла
вирішувати різні проблеми звільнених,
перш за все – житла, працевлаштування,
дозвілля, підтримки суспільно корисних
зв’язків, тощо. Такі установи, як правило,
включені до державної та муніципальної
соціальної системи і відрізняються великим розмаїттям послуг, які надаються.
Цілі таких соціальних установ полягають здебільшого у мінімальній підтримці
десоціалізованих осіб, які повернулися
з місць позбавлення волі, запобігаючи
таким чином їхньому остаточному падінню
на соціальне дно. Велику популярність
в західних країнах отримали центри
соціальної реінтеграції, які націлені на
допомогу «перспективній» меншості, яка
має бажання змінити своє життя на краще. Досвід таких апробаційних (випробувальних) програм накопичений в багатьох
провідних країнах світу, зокрема в Канаді,
www.convictus.org.ua

Швеції, Великобританії.
Міжнародна практика не має очевидних
універсальних механізмів реінтеграції і
вирізняється різними підходами та новаторськими експериментами, які доцільні
в тій чи іншій країні. Кожен з методів
реінтеграції має свої обмеження та
недоліки, тому для досягнення ефекту
реінтеграції необхідно поєднувати різні
заходи роботи з особами, які потребують постпенітенціарної опіки в межах

фінансових, кадрових та матеріальних
ресурсів, які є в наявності. На наше
переконання, саме діяльність центрів
реінтеграції є найбільш перспективним
методом адаптації звільнених до життя на
волі в сучасному українському суспільстві
за умов обмеженості державного
фінансування інституцій постпенітенціарної
опіки, переважно формального характеру
їх діяльності, нерозвиненості волонтерського руху, спрямованого на допомогу цій
категорії людей, відсутності традиції залучення груп самодопомоги для вирішення
проблем реінтеграції засуджених, тощо.
Прикладом такої діяльності є Центр
реінтеграції «Дім на півдороги» у селищі
Краснопавлівка, Лозівського району,
Харківської області, який створено в рамках реалізації україно-шведського проекту «Триступенева всестороння програма
реінтеграції у суспільство громадян, котрі
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перебувають на випробувальному терміні, та звільнених з місць
позбавлення волі».
В процесі наукового супроводу проекту науковцями
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна
була отримана інформація,
що центр реінтеграції осіб,
звільнених від відбування покарання, стає майже єдиною
підтримкою їхнього існування
в сучасних умовах. Майже половина жінок, які є клієнтами
центру реінтеграції, не мають
сім’ї, яка могла б їм допомогти у вирішенні актуальних
проблем. Більшість опитаних
жінок покращення свого майбутнього
пов’язують саме зі своїм перебуванням
у центрі. Їх очікування від перебування
у центрі пов’язані з можливістю, перш
за все, знайти роботу, відновити або
оформити необхідні документи, отримати
психологічну та правову допомогу. Переважна більшість клієнтів центру задоволена своїм життям (умовами проживання,
стосунками між собою та персоналом,
ставленням до себе, повагою до своїх
прав). Вони підкреслюють допомогу персоналу центру у встановленні відносин з
навколишнім середовищем, з мешканцями
селища, на території якого розташований
центр «Дім на півдороги».
За результатами дослідження, особи,
котрі самостійно реінтегруються до жит-
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тя на волі, без допомоги адаптаційних
центрів, відзначають настороженість, негативне ставлення з боку оточення, труднощі
у вирішенні повсякденних життєвих
проблем. У більшості випадків колишні
засуджені не звертаються самостійно до
центрів зайнятості, а якщо і звертаються,
то комерційні та державні підприємства,
організації та установи створюють для
них такі умови, щоб вони або не працевлаштувались, або звільнялися б після
прийняття на роботу. Причиною того, що
звільнені жінки мало користуються послугами центрів зайнятості населення є
незадоволеність професіями, які пропонуються, заробітною платою, а найголовніше – тіньове працевлаштування на приватних підприємствах, де дуже часто
порушуються права найманих
працівників. Покращення свого
життя жінки не пов’язують із
жодною з існуючих соціальних
служб, котрі опікуються
соціально вразливими групами.
Вирішення своїх проблем опитані
пов’язують виключно з особистими зусиллями, практично не
покладаючись на державні органи і структури, котрі покликані
опікуватися соціально вразливими групами. Велика увага засудженими приділяється допомозі
з боку родичів та друзів. На
запитання «Якою мірою сьогодні
покращення Вашого життя залежить від родичів, друзів?» 54%
Дім на півдороги

відмітили позицію «дуже залежить» або
«скоріше залежить».
Слід зауважити, що особливої уваги
звільнені потребують у перші три-чотири
місяці після звільнення, коли важлива
роль в їхній соціальній адаптації належить безпосередньому оточенню,
куди потрапляє звільнений. Характерним психічним станом для звільнених є
розгубленість, неготовність до розширення меж спілкування, яке наступає
після звільнення. Вони виявляються не
готовими визначити свої соціальні позиції.
Емоційна нестабільність та напруженість,
аффективність поведінки, які виникають
під впливом фактора позбавлення волі,
перешкоджають взаємодії з оточуючими, викликають зміну настрою, зниження вольових процесів, тощо. Тому поряд
з соціальною та трудовою адаптацією
актуалізується виховна, соціальнопсихологічна, корекційна робота з цією
групою.
Міжнародна практика створення центрів
реінтеграції свідчить про те, що їхня
діяльність зменшує ймовірність повторних злочинів, оскільки вона дозволяє
своєчасно вирішувати актуальні проблеми
осіб, звільнених від відбування покарання. Соціальна робота в таких центрах
щодо реінтеграції в суспільство клієнтів
відбувається за таким механізмом.
1. Вивчення й оцінка ситуації.
Здійснюється оцінка соціального середовища сім’ї, установ і організацій
та інших ресурсів адаптації
клієнта. За оцінюванням
визначається модель і план
соціального супроводу.

3. Реалізація плану. Безпосередньо
пов’язана із виконанням запланованого.
4. Аналіз якості соціального супроводу та корекція. Моніторинг соціального
супроводу та його оцінка соціальним
працівником, мультидисциплінарною командою. Визначення успіхів, складностей,
проблем, якості соціальних послуг. У разі
необхідності – повернення до не опрацьованих заходів або внесення коректив чи
нових пропозицій.
5. Завершення та припинення
соціального супроводу. Оцінка реалізації
розробленого плану, аналіз якості
соціального супроводу. Наприклад, оцінка
нових потреб, що виникли в процесі супроводу, визначення ресурсів особистості,
завершення роботи, визначення життєвих
планів, тощо.
Саме за таким механізмом будується
діяльність центру реінтеграції «Дім на
півдороги» з жінками, звільненими від покарання, в основу якої покладено принципи співучасті, активності, відповідальності,
прийняття рішення самими клієнтами.
Центр здійснює постпенітенціарну опіку
на принципах не формального соціального
контролю, а практичної соціальної роботи, головними завданнями якої є трудове,
побутове влаштування, роз’яснювальна та
психологічна робота, що безумовно сприяє
профілактиці повторної злочинності.

2. Розробка плану
соціального супроводу.
На цьому етапі складається
план конкретних дій,
наприклад: вирішення проблем
у сім’ї, отримання документів,
реєстрація в центрі зайнятості,
працевлаштування, проходження тренінгової програми
чи психотерапії, напрацювання
особистих соціально корисних
контактів і досвіду, тощо.
www.convictus.org.ua
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ТРИВОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ПОСИЛЮЮТЬСЯ
15 вересня в Києві відбулася пресконференція правозахисної організації
«Донецький Меморіал» на тему «Порушення прав в’язнів: тенденції 2011 року», на
якій були представлені статистичні дані
за перше півріччя 2011 року та наведені
приклади порушень прав людини у 2011
році. Прес-конференція відбулася у рамках проекту «Підвищення рівня захисту
прав ув’язнених: шляхи та методи», який
підтримується Посольством Королівства
Нідерланди в Україні. При її підготовці
використані матеріали, отримані в рамках
проекту «Розширення можливостей захисту прав ув’язнених», який виконується
за підтримки Програми розвитку ООН в
Україні.
В Україні зберігається високий рівень
порушень прав засуджених. Це стосується
умов утримання, а іноді й поводження
персоналу з ув’язненими. На жаль, повага до гідності людини ще не стала
домінуючим чинником у діяльності установ кримінально-виконавчої системи. Як
і раніше адміністрації суворо вимагають
беззаперечної покори від ув’язнених, при
цьому ефективний механізм подання скарг
відсутній. Значною мірою відповідальність
за це несе керівництво кримінальновиконавчої служби – і нинішнє, і
попереднє. Проте часто за існуючі проблеми відомства у сфері дотримання прав
людини відповідальні інші структури
влади – прокуратура, Верховна Рада, уряд,
суди.
Число ув’язнених в Україні зростає. У
першому півріччі 2011 року чисельність
в’язничного населення в Україні зросла
на 2,49%, або на 3 839 осіб, і склала на
01.07.2011 року 157 866, збільшившись
за півтора року більш як на 10 тис. осіб.
Чисельність засуджених зросла зі 108 187
осіб на початку 2010 року до 119 153 осіб
на 1 липня 2011-го. Чисельність мешканців
СІЗО за півроку зменшилась на 650 осіб
(-1,65%) – з 39 363 осіб (на 01.07.2010
року – 40 024 особи) до 38 713 осіб. З
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СІЗО протягом півроку було звільнено 6
921 особа, в тому числі по закінченню
строку покарання – 2 650 осіб, ще до 2 728
осіб застосували міри, не пов’язані із позбавленням волі.
Варто зауважити, що відповідальність за
кількість осіб в СІЗО в першу чергу несуть
суди, які своїми рішеннями відправляють
туди людей не завжди обґрунтовано. На
100 тис. населення в Україні за ґратами
утримується 345 осіб (в 2009 році 314
осіб), що відповідає зростанню на 10% та
майже вчетверо перевищує показник у
країнах Західної Європи.
Дуже тривожним є значний ріст числа
смертних випадків (у розрахунку на рік)
в установах департаменту – 601 особа за
І півріччя 2011 року, тоді як за весь 2010
рік – 808 осіб (за 2009 рік – 761 особа).
Зросла (у розрахунку на рік) і кількість
випадків суїциду – 28 за півроку (у 2010,
як і у 2009 – по 44 за рік). Кількість хворих
на туберкульоз поступово зменшується
(5 393 особи, тоді як півроку тому було
5 486, а півтора роки тому – 5 667 осіб).
Кількість ВІЛ-інфікованих осіб зросла за
півроку на 418 осіб і складає 6 438 осіб.
Рівень медичного обслуговування - на
низькому рівні. До того ж існує низка неврегульованих проблем у використанні
медичними структурами відомства медичних препаратів.
Незадовільним залишається
фінансування відомства, яке впродовж
останнього десятиріччя ледве забезпечує
зарплату персоналу та найнеобхідніші
витрати. Це сфера відповідальності уряду
та Верховної Ради. Разом з тим кошти, які
виділяються системі за урядовими програмами розвитку, використовуються вкрай
неефективно. Під час зміни керівництва
відомства викриваються багатомільйонні
оборудки попередників, але помітних змін
на краще не відчувається і при новому
керівництві.
Нормативна база діяльності системи доволі недосконала. Деякі норми
Кримінально-виконавчого кодексу порушують Конституцію, але і депутатам, і уряду
бракує часу звернути на це увагу та виДім на півдороги

правити ситуацію. Так, існує дискримінація
та порушення Конституції у питанні оплати
праці засуджених. Засудженим, котрі
працюють, не сплачуються внески до
Пенсійного фонду через відсутність законодавчих підстав для цього. Інша проблема – засудженим, котрі отримують право
на пенсію під час відбування покарання,
вона не призначається, допоки вони не
звільняться.
У 2011 році почастішали випадки надзвичайних подій. Варто зазначити, що
відомство стало оперативніше реагувати на
резонансні події і через свій сайт надавати інформацію про такі події. Натомість
традиції закритості та невиправданої
втаємниченості залишаються. Керівники
органів та установ часто зовсім не
розуміють важливості своєї підзвітності
суспільству та громадянам, помилково вважаючи своїм правом вирішувати: надавати
чи ні інформацію про надзвичайні події у
в’язницях. Натомість відсутній відвертий
публічний аналіз причин надзвичайних
подій. Результати їх розслідування не
оприлюднюються, суспільству подається
вкрай обмежена та надто узагальнена
інформація про дійсний перебіг подій та їх
причини, викривляються факти брутального поводження. До засуджених, котрі
протестують та скаржаться, застосовуються каральні заходи. ЗМІ іноді отримують
відмову у візитах до установ без адекватних пояснень.
Засуджені позбавлені доступу до
правової допомоги, а умови залучення до цього юристів складні. Відсутність
необхідної літератури в бібліотеках установ
доповнюється низьким рівнем правової
обізнаності персоналу та його небажанням
сприяти наданню правової допомоги засудженим з боку громадських організацій
та юристів.
В Департаменті з питань виконання покарань залишається гострою кадрова проблема. Ще часто при призначенні посадових
осіб професійний рівень не є пріоритетним

чинником. При цьому рівень соціальної
захищеності персоналу залишається неприпустимо низьким, а заробітна плата
неадекватно малою. Бажає кращого і
обізнаність персоналу з міжнародними
стандартами поводження з ув’язненими.
Натомість ресурси громадських організацій
у питаннях навчання персоналу правам
людини або проведення спільних заходів
на кшталт Громадських слухань з питань
дотримання прав людини у діяльності установ керівництвом відомства ігноруються
або невмотивовано відхиляються.
Взаємодія з громадськістю, в першу чергу,
з неурядовими організаціями, обмежується
лише питаннями матеріальної допомоги
системі та окремих послуг засудженим
правового та консультаційного характеру.
Не використовуються можливості та ресурси громадських організацій і для вирішення
актуальних питань, як от лобіювання змін
до законодавства або навчання правам людини із залученням міжнародних експертів.
Нинішнє керівництво, як і його попередники, вбачають у громадських організаціях в
кращому випадку тільки своїх помічників,
але ніяк не партнерів.
Громадський контроль дотримання
прав засуджених та ув’язнених, а також діяльності установ виконання покарань досі не має належного законодавчого закріплення і фактично майже
відсутній. Спостережні комісії не стали
дієвим механізмом запобігання чи бодай
розслідування випадків жорстокого поводження з ув’язненими. Ідеї створення
нових механізмів більше року залишаються
у відомстві лише приводом для обговорення. Генеральна прокуратура намагається
залучати ресурси громадських організацій
до перевірки дотримання прав людини
в установах відомства, про що свідчить
наявність Наказу ГПУ № 7гн від 6.04.2011,
але місцеві органи дуже стримано реагують
на такі ініціативи. Стала практика «спускати на гальмах» випадки порушень ще
надзвичайно поширена.
за матеріалами www.ukrprison.org.ua

Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал», створена у 1989
році, переймається проблемами діяльності кримінально-виконавчої системи України,
моніторингом дотримання прав ув’язнених.
www.convictus.org.ua
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«Конвіктус»
відкриває соціальне
підприємство

ВБО «Конвіктус Україна» завершує
реєстрацію соціального підприємства
швейного профілю, яке вже до кінця року
має запрацювати в Краснопавлівському
центрі реінтеграції умовно засуджених і
звільнених з місць позбавлення волі жінок.
«Соціальне підприємство для нас – це,
в першу чергу, можливість благодійній
організації бути відносно незалежною,
стабільно розвиватися, бути самодостатньою і стійкою на ринку надання
соціальних послуг, – розповідає виконавчий директор ВБО «Конвіктус Україна»
Дмитро Михайленко. – По-друге, це
чудова нагода для клієнтів «Дому на
півдороги» отримати робочі місця і нові
професійні навички. А це, в свою чергу, забезпечує додатковий особистісний
розвиток наших клієнтів, дає їм відчуття
повноцінності та впевненості у завтрашньому дні».
Спеціалізацію підприємства обрано не
випадково. «Ми вирішили зупинитися
на тому, що в переважній більшості вже
вміють робити наші клієнти – шити. Проте
пошиттям індивідуального одягу поки не плануємо займатися,
– ділиться Дмитро Юрійович.–
Будемо шити постільну білизну,
скатертини, робочий одяг. Крім
того, багато наших клієнтів і
співробітників залюбки займаються рукоділлям і виготовленням різного роду декоративних
речей. Сьогодні в «Конвіктусі»
діє дві творчі майстерні:
одна – в Краснопавлівці, в
«Домі на півдороги», друга – в Києві, в громадському
центрі. У травні цього року
роботи наших майстринь були
представлені на спеціалізованій
виставці «Здоров’я. Краса.
Молодість.», що відбувалася у
Харкові, і там користувалися
значним попитом. Тепер ми
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плануємо відкрити інтернет-магазин, де
будуть реалізовуватися наші декоративні
роботи».
Творчий процес в «Конвіктусі» – явище
звичне. Товари для майбутнього інтернетмагазину народжуються щотижня (нині
вони прикрашають приміщення громадського центру та «Дому на півдороги»).
А тим часом адміністрація благодійної
організації готує приміщення під швейний
цех, підбирає швейне обладнання, веде
переговори з потенційними замовниками
на швейну продукцію. Приємно, що такі
вже є. Серед них – представники готельного і ресторанного бізнесу, інші благодійні
організації. Паралельно відбувається
підбір персоналу: «Робочі місця нашого
підприємства розраховані, передусім, на
наших клієнтів, - продовжує Дмитро Михайленко. – Але варто врахувати той факт,
що час перебування жінок у проекті обмежений: клієнти приходять і через декілька
місяців залишають нас. А підприємство
має працювати постійно. Тому зараз ми
підбираємо постійних працівників нашого
майбутнього колективу: майстра, начальника цеху, бухгалтера. На цих позиціях
працюватимуть жителі Краснопавлівки, що
на наш погляд, є ще одним позитивним моментом у розвитку партнерства між «Домом
на півдороги» та місцевою громадою.»
Людмила Лозова

Дім на півдороги

Мрії здійснюються
Іду звичною вже дорогою до Центру,
дивлюся, як кружляє тихо жовте листя.
Вам воно не нагадує у своєму кружлянні
танок людських доль? А мені от дуже...
Адже і в житті так – не знаєш напевно,
куди занесе тебе примхливий вихор, і з
якими іншими листочками-долями випаде
зустрітися.
І чим ближче підхожу до свого
теперішнього місця роботи (а може, навіть
більше – стану душі), тим яскравіше проходять перед очима долі наших дівчатучасниць Програми, які вже вийшли у
«широке життя». І це дуже радісні думки.
Адже всім нашим дванадцяти «випускницям» вдалося обрати свій шлях, всі отримали рівні можливості та скористалися ними
так, як підказувало серце. Всі зі зляканих,
розгублених, знедолених перетворилися на
зрілих, самостійних, розважливих жінок. І
зараз, телефонуючи нам, співробітникам,
висловлюють подяку за те, що в певний
час отримали те, що було найбільше їм
потрібно – тепло, розуміння, мудрі поради,
підтримку.
Найперша учасниця програми
реінтеграції Женя Р. працює тепер у сфері
обслуговування, налагоджує особисте життя, збирається від’їжджати за кордон.
Жінка, яка прибула невдовзі – Наталія С.
змогла дати другий шанс своїм стосункам
з батьком, поїхала до рідного міста і там
працює.
Ірина Т. пройшла довгий шлях
відновлення стосунків з маленькою донечкою, яка перебувала в дитячому будинку.
І тепер вони – повноцінна сім’я. Це таке
чудо – бути причетним до такого щастя.
Знати, що на одну знедолену дитину і на
одну нещасну жінку стало менше у світі!
Дві інші – поїхали до столиці, щоб почати все спочатку в абсолютно новому
місці. Знайшли роботу. Одна з них і хлопця
знайшла, з яким, будемо сподіватися, зможе запалити незгасне сімейне вогнище.
Ще одна дівчина, Анжеліка К., повернулася додому до родичів, з якими змогла за
допомогою співробітників Центру налагодити стосунки. Знайшла роботу в рідному
селі, отримавши змогу, під час перебуwww.convictus.org.ua

вання в Центрі, завершити десятий клас.
Так само, до речі, як і Світлана Ш., котра
спочатку не вірила в можливість свого
повноцінного життя (адже такий довгий
термін відбула!). А тепер теж повернулася
додому, навіть знайшла себе у ролі дружини, берегині сім’ї.
Не так давно приїжджала до нас отримати консультацію і підтримку Олена Ж.,
яка обрала для себе місцем проживання
Полтаву. Теж почала все з нуля. Згадую,
так боялася, переживала, не була до кінця
впевнена, що все буде добре. А тепер
має роботу, житло... Всі страхи – позаду.
Важко, звичайно, прийшлося. Особливо на
початку. Але не раз згадалися всі поради,
що отримала від співробітників, всі бесіди
з соціальними працівниками, психологом,
директором... Тим більше, що після виходу
в самостійне життя, всі учасниці мають
змогу на підтримуючий супровід і консультування.
А в останніх числах вересня завершився строк договорів ще з двома учасницями. Одна з них – Наталія М. - вже сама
соціальний працівник в нашому Центрі.
Тепер прийшла її черга передавати знання та досвід тим, хто цього потребує. А
інша – Галина К. вирішила залишитися в
Краснопавлівці. Адже і роботу постійну має
в Лозовій, і житло випала нагода не просто орендувати – а з правом викупу. Крім
того, у Галини є можливість в подальшому
працювати у соціальному підприємстві на
території Центру, та вже тут займатися добре знайомою справою - шиттям…
І вже не здається життя закінченим після
трьох, семи, десяти (чи скількох там) років
ув’язнення. І є цілі, і є дороги, і сила є дорогами йти. Життя, звісно, не казка. Але ж
головне не те, наскільки буває важко, а те,
скільки сил в тобі. Так хочеться побажати
всім нашим «випускницям» тепла, наснаги, душевної рівноваги. Нехай ваші шляхи
будуть якомого легшими! Ви це заслужили
хоча б тим, що знайшли в собі сили працювати над собою, змінити себе, почати все
спочатку. А читачам хочу побажати вірити
в те, що мрії здійснюються. Потрібно лише
прагнути від щирого серця та зробити перший крок назустріч завтрашньому дню!
Катерина Лаврентьєва,
соціальний працівник
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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

ЗАДУШЕВНА РОЗМОВА
З ПСИХОЛОГОМ
Ірина Яковлєва, психолог центру «Дім
на півдороги».
Знак зодіаку: Водолій.
Захоплення: в’язання, йога.

- Ірино, що такого особливого є в
психології, чому Ви обрали саме цю
професію?
- Коли я була маленькою, то хотіла
стати лікарем. У мене до цього часу збереглася картинка, яку я намалювала в
шестирічному віці. На малюнку: я доросла
лікую дітей. Ще є напис: «Буду лікарем».
Скільки себе пам'ятаю, завжди хотіла
працювати з дітьми. В старших класах почула про професію психолога. І зрозуміла,
що це - дуже цікава наука, вивчати яку
не набридне ніколи. Вважаю, що обирати
професію треба не тому, що це модно, а
за велінням серця. Моя спеціальність дала
мені можливість оцінити не лише велич людини, а й гумор матінки-природи, яка зробила всіх нас такими схожими і, водночас,
абсолютно різними. Тож, предмет вивчення
психології - людська душа - воістину, невичерпний.
- Кілька слів про себе: де народилася, виросла, де здобувала освіту?
- Моє дитинство пройшло в селищі
Краснопавлівка, Харківської області,
де зараз знаходиться центр «Дім на
півдороги». Я росла в чудовій родині, в
якій завжди відчувала себе захищеною,
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потрібною, коханою. Мама виховувала нас
із братом досить суворо, але в той же час
вона вклала в нас відчуття внутрішньої
свободи, незалежність від чужої думки,
навчила слухати бажання свого серця.
Після закінчення школи я навчалася у
Харківському педагогічному університеті. У
цьому ж місті я живу багато років. Спочатку працювала шкільним психологом, а
згодом в Центрі всебічного розвитку для
дітей і підлітків.
- Чи актуальна психологія на
сьогодні в нашій країні? Які проблеми
вона допомагає вирішити?
- В нашій країні психолог - відносно
молода спеціальність, і багато людей,
внаслідок браку інформації про неї, не
звертаються за допомогою до спеціаліста.
Проте, вже з'явилися шкільні психологи, які допомагають дітям як в школах,
так і в дитячих садках швидше адаптуватися до нових умов. Потрібні психологи
і на підприємствах. Вони допомагають
молодим фахівцям влитися в колектив і
налагодити стосунки з колегами, проводять індивідуальні консультації. Сімейний
психолог проводить консультації людей,
які прагнуть налагодити стосунки в шлюбі.
Клінічні психологи працюють при службах
довіри, в реабілітаційних центрах, де проводять консультації для ВІЛ-інфікованих
і людей, які потрапили в складні життєві
обставини, для тяжкохворих та тих, хто
переніс психологічні травми.
Хочу зазначити, що психологів з кожним
роком стає більше. Однак індивідуальні
психологічні консультації в нашій країні не
дуже поширені. Пов’язано це з тим, що ми
звикли самостійно вирішувати свої проДім на півдороги

блеми, обравши за консультанта власну
подругу, а видом психологічної допомоги задушевну розмову на кухні.
- Які цікаві чи повчальні історії траплялися за час Вашої роботи?
- Весь час моєї роботи в Центрі я можу
назвати цікавою історією. Всіх людей, які
мені зустрічаються на життєвому шляху, я
сприймаю як своїх вчителів. Наші клієнтки,
або як ми їх називаємо «наші дівчата»,
ніколи не дають розслабитися. За що я їм
дуже вдячна.
Я завжди з теплом в душі згадую свій
День народження на роботі, коли наші
учасниці подарували мені м'яку іграшку,
зроблену власноруч. Потім кожна з дівчат
по черзі говорила мені свої побажання. Цей
епізод я збережу в своєму серці назавжди.
Для мене, в першу чергу, це означає, що я
перебуваю в потрібний час і в потрібному
місці.
- Яка специфіка роботи психолога
саме в «Домі на півдороги»?
- Щоб надавати психологічну допомогу нашим клієнткам, мало бути хорошим спеціалістом. Перш за все, потрібно
бути небайдужим до інших людей.
Важливо вміти уважно слухати і чути
співрозмовника.
Також у психолога повинні бути гарно розвинені: логіка, кмітливість, уміння
аналізувати і робити висновки. Разом з
тим, необхідно вміти відгороджуватися
від чужих проблем, не пропускати їх крізь
себе, не приймати близько до серця і не
плутати професійне співчуття зі співчуттям
людським. Як і будь-який психолог, я повинна бути стійкою до стресів.
- З якими питаннями жінки звертаються до Вас найчастіше?
- Хочу зазначити, що майже всі жінки до
нашої зустрічі не мали уявлення, навіщо
потрібен психолог. Під час перших бесід
я використовую діагностичні методики,
тести. Це дозволяє встановити довірливі
відносини, стимулює предметність
співбесіди. А потім я переважно вчу
клієнток самостійно вирішувати існуючі у
www.convictus.org.ua

них проблеми, бачити нові способи і шляхи
подолання труднощів.
- Чи завжди вдається їх вирішити? Як
саме?
- Для мене моя робота - це творчість.
Кожна людина неповторна, тому не завжди
можна застосовувати стандартні схеми та
шаблони. Робота з кожним клієнтом - це
завжди пошук, завжди відкриття і часто створення чогось нового: бачення, погляду, розуміння, виходу...
- Кілька порад жінкам, як знайти
себе після звільнення і після перебування в «Домі на півдороги»?
- Милі дівчата, для створення нового життя, нової себе, у вас є всі ресурси і
можливості. Вони знаходяться у вас самих.
Любіть себе, вірте собі! Якщо хочете мати
те, чого ніколи не мали, то почніть робити
те, чого ніколи не робили.
Східний мудрець Шрі Чінной сказав:
«Вчора я був розумним, тому намагався
змінити світ. Сьогодні я став мудрішим,
тому змінюю себе...». Це порада для вас.

Якщо хочете мати те,
чого ніколи не мали,
то почніть робити те,
чого ніколи не робили.
- Щоб Ви побажали тим жінкам, які
ще перебувають в місцях позбавлення
волі?
- Ніколи не втрачати надію. Слухати
своє серце, вміти бачити можливості, які
посилає вам доля. Можливо, для когось
із вас наш «Дім на півдороги» - єдиний
інструмент, який ви зможете використати для реалізації своїх бажань, для того,
щоб змінити своє життя. А наша команда
фахівців завжди готова вас зустріти і допомогти.
Записала Анна Лозова
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ЛІНІЯ ДОЛІ

ВІЧ-НА-ВІЧ ІЗ СОБОЮ

Здесь я увидела,
что можно
жить по-другому
Здравствуйте,
меня зовут Оля!
Я хочу рассказать
немножко о себе.
Росла я в неблагополучной семье. Мои
родители любили
выпить, им не было
до меня никакого дела. Поэтому моим воспитателем была улица. До семи лет мама
еще как-то пыталась меня чему-то учить,
но безрезультатно. В ее жизни алкоголь
был на первом месте.
Помню, как в семь лет меня отдали в
школу. Хорошо учиться у меня не получалось. Учителя старались мне как-то
помочь, но все было напрасно. Я не думала
о знаниях. А в 11 лет оказалась в приюте.
Мне там было очень хорошо. Я была там
счастлива.
До приюта я часто в злости кричала
своим родителям: «Чтоб вы сдохли!». Но
помню момент, когда ко мне приехали и
сказали: «Оля, твоя мама умерла». И тогда
я поняла, что на самом деле значила для
меня мама. Я отказывалась верить в ее
смерть, хотела, чтобы она была рядом со
мной и просто любила меня. Со мной происходило что-то страшное и непонятное:
я пыталась повеситься, но меня спасли
друзья. Вены резала – тоже друзья не дали
умереть.
Прошло время, пока я осознала, что
мамы уже нет. Тогда я начала пить. Вернулась в свое село. Приходила к отцу,
воровала у него водку, не понимая, что это
было лишь началом моих бед. Позже я попала в интернат. Но где бы ни была, я не
забывала о спиртном, я нуждалась в нем,
им заливала свое горе. Оно было для меня
не то, что частью, а всей моей жизнью. К
этому всему я связалась с людьми, которые
дышали клеем, и тоже начала им дышать.

14

При мне от этого умерло несколько человек, но я думала, что меня смерть обойдет
стороной.
К 15 годам я стала воровать. За квартирную кражу мне дали условно. Но это меня
не остановило. Мысли были заняты только
одним: поесть и выпить. Больше ничего не
интересовало меня в этой жизни.
Однажды я украла крышку канализационного люка, расположенного возле мэрии.
И так случилось, что в этот люк упал прокурор города, когда выходил из машины.
За это преступление мне дали 3 года и 1
месяц, и я поехала на малолетку в Мелитополь. На тот момент я так ничего и не поняла, наоборот, смело говорила: «Что мне
этот срок! Это такая мелочь! Отсижу!».
Через 2 года и 1 месяц меня освободили по УДО. После колонии я думала,
что жизнь моя наладилась! Устроилась
на работу, стала мечтать о будущем. Но…
снова сорвалась, и все пошло, как раньше.
Судьба посылала мне людей, которые хотели мне помочь. Но мне их помощь была
не нужна. Я хотела только одного – гулять.
Мне нравилось жить без дома, без документов, с такими же людьми, как я. Я воровала у друзей, у знакомых, у чужих людей.
Воровала, воровала… И вдруг меня взяли
за кражу телефонов. Снова я получила
срок, и снова отправилась в «столыпине»,
только теперь в Полтаву.
Отбывая второй срок, я стала думать,
что не хочу так больше жить, и поставила перед собой цель измениться. После
освобождения мне помогли приехать в
центр «Дом на полпути», и я нисколечко
не жалею об этом. Здесь я увидела, что
можно жить по-другому. Сейчас я учусь в 9
классе, дальше хочу пойти учиться на повара. Хочу забыть прошлое и начать новую
жизнь. И здесь мне в этом помогают…

Дім на півдороги

«Просто Наташа»

(странички из личного дневника)

1. Кто я? Какая я?
Зовут меня Наташа,
мне 43 года. Я бывшая
наркоманка. Но я считаю, что у меня есть
хорошие черты: ответственная, трудолюбивая, дружелюбная, самокритичная (знаю
все свои недостатки). Еще я веселая,
эгоистичная, капризная, требовательная
и к себе, и к другим. А вообще, я люблю
жизнь!
Я даже не знаю, что важно в определении своего «Я». Как я понимаю, если человек любит себя, то он способен любить
других. Наверное, это и есть мое «Я».
2. Что мне нравится в жизни, которую я проживаю?
На данный момент мне нравится моя
целеустремленность. Я поставила перед
собой цель и иду в правильном направлении. Я строю отношения с людьми как дома
(т.е. в Центре), так и на работе. И мне это
нравится. Я сейчас уверенно могу сказать,
что Бог со мной, и я испытываю душевный
покой.
3. О чем я думала, чтобы сделать
свою жизнь таковой?
Я думала начать жизнь с нового листа.
Просто не знала, с чего начать. Спасибо
Богу за то, что есть люди, которые мне помогли и помогают сейчас.
4. 10 причин, по которым я достойна
быть богатой, счастливой и здоровой?
Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Скажу так: я настрадалась, очень устала
от прошлой жизни, и если я действительно
все осознала, то я просто достойна быть
счастливой, здоровой, богатой. Все зависит
от меня самой.
5. Несколько выдающихся событий в
моей жизни за последний год, которые
www.convictus.org.ua

произошли благодаря мне?
Первое событие – это мое освобождение. Я вышла раньше конца своего срока
благодаря тому, что поставила себе цель в
начале срока и шла к этому уверенно.
Следующее событие – я попала в Центр.
Я интересовалась информацией о каком-то
подобном центре, мне рассказали о «Доме
на полпути». И я попросила помощи у
определенных людей, чтобы попасть сюда.
Еще важное для меня событие – то, что я
устроилась на работу. Ну, вот и все, на мой
взгляд.
6. Мои желания-намерения? Что бы
я хотела попросить у Бога для себя?
У Бога я хочу попросить, прежде всего, здоровья, так как у меня осталось его
мало. Хочу любить и быть любимой. Еще
очень хочу иметь семью, дом, в котором
меня ждут и есть благополучие. Жить в
мире с собой и другими.
Также мне хочется найти высокооплачиваемую и любимую работу.
Быть счастливой.
Сейчас мне необходимо, прежде всего:
терпение, смирение, научиться правильно контролировать эмоции, избавиться от
дурных привычек, быть мудрее, увереннее.
7. Что нового интересного из данного
самоанализа узнала о себе? Какие выводы сделала и приняла решение?
В принципе, я ничего нового о себе не
узнала. А вот интересно уже то, что я пишу
о себе, да еще так много. У меня вывод со
всего один: надо увереннее идти по намеченному пути. Верить в себя, и все получится. Я знаю, что Бог меня не оставит!
«Дом на полпути»,
пос. Краснопавловка,
октябрь 2011 года
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АКТУАЛЬНО

ЖИТТЄВІ УРОКИ

Українські тюрми так і залишаться
радянськими ?

Українська медицина схожа на
українську в'язницю – малоефективна і
працює за радянською філософією, яка
постійно суперечить ринковим умовам.
Тому Уряд України вирішив реформувати
і в'язниці, і медицину за допомогою двох
відповідних програм, які, за великим рахунком, вже знаходяться на стадії активної
реалізації. Але навіть біглий аналіз цих
ініціатив вказує на їх суттєвий недолік. Він
полягає в тому, що в результаті їх впровадження система пенітенціарної медицини
може залишитися не реформованою і малоефективною.
Першим напрямом реформування медицини стане реструктуризація мережі
медичних установ, які будуть розділені на
три напрями. Послуги дільничного терапевта, сімейна медицина і амбулаторії складуть рівень первинної медичної допомоги.
Консультації вузьких фахівців і лікування
в лікарнях – вторинної. Клініки на базі
профільних інститутів – рівень третинної
медичної допомоги. Для цього передбачено перепрофілювання установ охорони
здоров'я, яке регламентується підписаним
Президентом України Законом «Про внесення змін до Основ законодавства України
про охорону здоров'я відносно удосконалення надання медичної допомоги».
Проте для пенітенціарної медицини у контексті перепрофілювання або
перепідпорядкування медичної служби
документ не містить жодних нововведень. Немає їх і в Законі України «Про
порядок проведення реформування
системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях
і місті Київ». Цим Законом визначається
реалізація пілотного проекту по реформуванню системи охорони здоров'я.
Впродовж 2011 - 2014 років в цих
областях буде проведена структурноорганізаційна і функціональна перебудова
системи медичного обслуговування. На
основі її результатів згодом реформуватиметься уся система охорони здоров'я
України. Таким чином, мінімум до 2014
року і потім, доки результати реформування не будуть впроваджені на рівні країни,

16

пенітенціарна медицина залишиться виключно в пенітенціарному відомстві.
Ще одним нововведенням реформування структури медичної допомоги є
зміна консервативних методів управління
лікувальними установами і впровадження
нових фінансових механізмів. Оплата праці
лікарів здійснюватиметься за обсяг і якість
наданої медичної допомоги. При цьому
планується, що якість послуг, які надаються, оцінюватимуть не лише контролюючі
органи, але і самі пацієнти. Принцип
конкурентності в цьому випадку повинен
зіграти на поліпшення якості медичної
допомоги. Зрештою, це відобразиться і на
фінансуванні.
В той же час, усе це не має жодного відношення до медичних установ
пенітенціарної служби. Адже розподіл
засуджених по спеціалізованих лікарнях
здійснюється за регіональним принципом, а
деякі спеціалізовані установи представлені
в однині. Таким чином конкуренція і якість
медичної допомоги можуть залишитися на
волі.
Проте варто відмітити, що для
кримінально-виконавчої служби
передбачені свої способи поліпшення
якості надання медичної допомоги. Всі вони
зводяться до проведення реконструкції і
технічного переоснащення лікувальних і
лікувально-профілактичних установ. Документ передбачає необхідність залучення
як мінімум 243 781 650 грн. на придбання медичної техніки і виробів медичного
призначення, а також 188,1 млн. грн.
на переоснащення протитуберкульозних
лікарень. Усі інші спеціалізовані лікарні
пенітенціарної служби в програмі не згадуються.
В той же час, реалістичність прописаного в програмі реформування, виходячи з традиційної практики фінансування
подібних програм, викликає сумніви. Це
підтверджує звіт про результати виконання Державної програми з поліпшення
умов утримання засуджених і осіб, узятих
під варту, на 2006 - 2010 роки. Згідно зі
Дім на півдороги

звітом, фактично на реалізацію заходів
Програми було притягнено всього лише
128,7 млн. грн., що складає 5,7% від запланованих обсягів фінансування.
Єдиною категорією громадян, котрі
мають відношення до пенітенціарної
системи і зможуть скористатися медикореабілітаційними центрами, є співробітники

пенітенціарної служби та члени їх сімей.
На створення таких центрів програмою
реформування передбачено відповідне
фінансування.
В той же час, усі розглянуті перетворення, на думку розробників програми, – це
тільки початок реформ. Якими будуть
результати покаже час.

Перші плоди
Згадую нашу другу учасницю прореінтеграції. Зараз вона повернулася в
грами, від якої, чесно кажучи, ми довго
сім’ю. Правда не до батьків, братів і
відбивалися, оскільки вважали, що вона
сестер, а налагодила стосунки з тіткою,
не підходить нам за існуючими критеріями
яка захотіла її прийняти до себе. Дівчина
відбору. Ця дівчина
телефонує нам майже
була дуже молодою на
через день. Ділиться
момент нашого знайомсвоїми успіхами. Знаства (та й зараз вона
ходячись у нас, вона
молода) – а на той час
закінчила десятий клас
їй ледве виповнилошколи, зараз постуся вісімнадцять років.
пила в одинадцятий.
Вона прийшла до нас
А нещодавно була
не з місць позбавлення
ситуація: вона вчила
волі, як інші учасниці,
наших співробітників по
а її прислали з інспекції
телефону. Розповідала,
виконання покарань.
як їм поводитися з
І з огляду на це, вона
нашими новими учасбула теж ніби не зовсім
никами проекту, куди
«наша» дівчина. Але
класти документи. Все,
ми взяли її у прощо ми дали їй за той
ект, оскільки у нас на
рік участі в програмі,
самому початку роботи
вона застосовує в своїй
було не дуже багато
сім’ї. І я сподіваюся, що
клієнтів, ми якраз лише
надовго збереже той
відбирали жінок, які
досвід, ті знання, які отзадовольняли всі наші
римала у нас. Тому що
критерії.
у неї є потреба ділитися
Цю дівчину ми
надбаним.
вчили користуватися
І це не просто
зубочистками. Вчиприємно. Це дивовижне
ли визначати час за
відчуття, коли твоя догодинником, користуТетяна Савченко помога, допомога твоїх
ватися циферблатом.
з першим урожаєм огірків співробітників реально
І я пам’ятаю настрій
у новій теплиці комусь змінила життя.
наших співробітників,
І нехай ми не можемо
та й свій настрій теж: невже ми існуємо для
давати гарантії, що вона з цим прапором
того, щоб допомагати людям, які відстають
пройде через все життя. Але у неї є шанс.
у розвитку. Ми ж ставили зовсім інші цілі
Він з’явився завдяки нам…
перед нашою діяльністю.
Але пройшов час. Ця дівчина прожила
Тетяна Савченко,
з нами практично рік – більше одинаддиректор центру реінтеграції
цяти місяців. Успішно пройшла програму
«Дім на півдороги»
www.convictus.org.ua
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АНКЕТА
АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ РЕИНТЕГРАЦИИ
1. Ф.И.О…………………………………………………………………
2. Укажите колонию, в которой вы отбываете наказание:
Город………………………….Колония……………………………отделение……………………
3. Возраст…………………………
4. Какая судимость по счету? ……………………
5. Укажите вид преступления, за которое Вы были осуждены
……………………………………………………………………………………………........................................…………….
6. Укажите Ваш срок пребывания в заключении: лет……………мес….............................
Когда у Вас конец срока? (число………………месяц……………….. год………………….)
Когда у Вас начинается УДО? (число………. …месяц…….…………. год…………………)
7. Есть ли у Вас родственники? (нужное – подчеркнуть)
□ Да
□ Нет
Если да, укажите, кто именно…….............................……………………………………………………………….
……………………………………………………………........................................…………………………………………….
Сколько у вас детей:………………….
Пол

Возраст

С кем находится сейчас

Примечания

Поддерживали ли Вы с ними отношения до заключения?
(нужное – подчеркнуть)
□ Да
□ Нет
Если да, то как бы Вы охарактеризовали эти взаимоотношения? (нужное подчеркнуть)
• очень хорошие; • хорошие; • не очень хорошие; • плохие
Поддерживали ли Вы с ними отношения во время заключения?
(нужное – подчеркнуть)
□ Да
□ Нет
С кем именно? ……………………………………………………………………...………………………………………………………
Как бы Вы охарактеризовали эти отношения? (нужное подчеркнуть)
• очень хорошие; • хорошие; • не очень хорошие; • плохие
8. Есть ли у Вас другие близкие люди вне колонии, с которыми Вы поддерживаете
отношения в настоящее время?
(нужное – подчеркнуть)
□ Да
□ Нет
Кто именно? ……………………………………………………………………….....…………………………………………………….
Как бы Вы охарактеризовали эти отношения? (нужное - подчеркнуть)
• очень хорошие; • хорошие; • не очень хорошие; • плохие
9. Есть ли у Вас какая-либо жилплощадь, где Вы могли бы жить после освобождения?
(нужное – подчеркнуть)
□ Да
□ Нет
Какая именно? (нужное - подчеркнуть)
• комната в общежитии; • квартира/комната в квартире; • дом/часть дома
10. Есть ли у Вас потребность в восстановлении документов?
(нужное – подчеркнуть)
□ Да
□ Нет
Если да, то каких именно? ……………………………………………………………………………...
11. Есть ли у Вас какие-либо проблемы со здоровьем?
(нужное – подчеркнуть)
□ Да
□ Нет
Если да, укажите, какие именно ……...............................................................................
.........................................................................………………………………………………………………….
Контактный телефон ( психолог, соцотдел, начальница отряда)
Дата……………………..
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Подпись…………....................……………
Дім на півдороги

Задля здоров’я та краси
їште кашу

Чоловіка без каші не нагодуєш,
свідчить стародавнє прислів'я. Кашею називається страва із звареної або
запареної крупи - продукту, отриманого із
зерна. Зернових культур у світі налічується
більше 8 тисяч видів. Це наша енергія,
пряма дорога до ситого повноцінного життя.
На думку дієтологів, ігнорувати каші не
можна - вони нам просто необхідні, тому
що, окрім вуглеводів, в них міститься
безліч вітамінів і необхідної клітковини.
Думка, що маслом кашу не зіпсуєш,
стосується її смаку, але не користі. Якщо
не знати, як вибирати крупу і з чим її
готувати, можна запросто влаштувати
собі проблеми з травленням або набрати
зайвих кілограмів. Набагато кориснішою
є каша, яку готували на воді і без будьяких домішок. Але у такої каші мало
шанувальників. Для того, щоб зробити
крупу і смачною, і корисною, отримати від
неї задоволення, силу, вітаміни, а не тягар
в шлунку, поганий настрій або зайву вагу,
необхідно знати секрети зерна.
Чаклунство крупи починається вже в
роті. У чому загадка? Вся справа у складі
зерна. Речовини, які воно містить, розщеплюються при жуванні, і смак каші поступово розкривається, посилюється. Тому
кашу треба їсти повільно. Перш
ніж перетворитися на крупу, зерна проходять чищення. Їх просіюють, щоб позбутися грудочок землі і бур'янів. Потім
шліфовка - зерна обточують для естетики
і краси. Іншими словами, надають крупі
привабливого товарного вигляду. А ось
начисто позбавляються від клітковини і
дрібно дроблять крупу з однієї причини - так її швидше готувати і простіше ковтати. У такій крупі залишаються в основному лише полісахариди, тобто суцільний
крохмаль. Він нестримно розщеплюється
в нашому організмі до глюкози, і тому такі
крупи називаються швидко вуглеводистими. За словами дієтологів, при вживанні,
наприклад, білого шліфованого рису вуглеwww.convictus.org.ua

води миттєво всмоктуються, відбувається
великий викид цукру в кров, що згодом
спричиняє різкий підйом інсуліну і може
призвести до розвитку цукрового діабету.

М

анка. Недомелені
частинки пшеничного
зерна, що залишаються
при просіюванні борошна
вищого ґатунку, - це і є
манка. Її особлива
риса - ніжність. Манка легко засвоюється, не напружуючи шлунок, і ця якість
крупи враховується при
деяких захворюваннях.
Манка корисна людям із
захворюваннями нирок, хронічною нирковою недостатністю. Проте про користь
манки дієтологи досі сперечаються. З'їсти
тарілку манної каші - все одно, що засипати в себе дві жмені білого рафінованого
цукрового піску.

К

ус-кус - традиційна
страва марокканської
кухні. Хоча його готують й в інших країнах.
Готується кус-кус, як
правило, на основі манної
крупи з твердої пшениці.
Обов'язково потрібно
знати, що кус-кус не любить самоти. Йому краще
живеться з сусідами, особливо з овочами і фруктами. Вони збагачують кус-кус
клітковиною і вітамінами, а він у свою
чергу додає страві неповторну розсипчасту структуру. Перетворити кус-кус, як і
будь-яку іншу очищену крупу, з швидких
вуглеводів у повільніші можна додавши
інші продукти, багаті клітковиною. Відчуття
голоду після такої страви настане не скоро,
так що сміливо додавайте в будь-яку крупу
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ягоди і фрукти. Це гарне поєднання.
Лідерами за постачанням повільних
вуглеводів є крупи з цілісного зерна.
Дієтологи вважають таку кашу ідеальним
сніданком, особливо в тому випадку,
якщо попереду складний день. Саме завдяки такій корисній їжі збільшується
витривалість. Існує думка, що в цьому сенсі
навіть м'ясо поступається цільнозерновій
крупі.

Чим довше жуєш
кашу, тим
солодшою і смачнішою
вона стає.
Приготування цільнозернової пшениці
займе немало часу, але перевершить всі
очікування. Як і будь-яку іншу крупу, її
рекомендують напередодні замочити у
воді. Коли крупа розбухне, вона швидше
звариться і збереже живильні речовини.
Для такої каші масло лише на користь.
Воно зробить оболонку зерна ще м'якшою,
зберігши неповторний смак пшениці і всю
цінність харчових волокон. Цільнозернові
крупи дійсно маслом не зіпсуєш.
Мудрий народний досвід точно визначав,
яка каша для чого найбільш підходить.
Одна - для сили, інша - для краси. А коли
в засіках залишалося потрохи різних
круп, їх просто змішували і варили разом
з овочами. Сучасна дієтологія підтвердила
раціональність такого підходу: каша з п'яти
круп - це щедрий набір вітамінів, максимум
клітковини з вуглеводами і мінімум калорій.
Обов'язкова умова - крупи мають бути з
цільних зерен.

П

ерловка. Перловку
отримують з ячменю.
Унікальність цього злаку
у великій кількості фосфору. Це ідеальне живлення для клітин нашого
мозку. Великий Піфагор у
своїй математичній школі
годував учнів переважно перловою кашею для
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ясності і свіжості розуму. Хочете здивувати
світ новими відкриттями - їжте перловку.
Також в перловці, на відміну від інших
круп, достатньо багато амінокислоти лізин,
яка збільшує противірусну активність і
покращує вигляд шкіри, сприяючи розгладженню зморшок.
Перловка любить овочі, цибулю і морепродукти. До неї добре додавати вершки. Але краща альтернатива - кефір.
Споживати кашу потрібно, поки вона ще
тепла. У холодному вигляді перловка не
засвоюється.

Г

речка. Гречану крупу не шліфують, тому
в ній зберігаються всі найкорисніші
часточки, речовини і
мікроелементи. Гречка поєднується з усім,
окрім цукру. Варити її на
молоці не варто - краще
окремо додати молоко, так буде набагато
корисніше. До складу
гречки входить рутинів - вітаміноподібна
речовина, яка зміцнює стінки судин. Особливо популярні страви з гречки під час
посту. За змістом гречка може порівнятися
навіть з м’ясом або рибою. У гречці
містяться такі рідкі мікроелементи, як
нікель, молібден, цинк. Отримати їх з інших
продуктів досить складно.

Р

ис. Він може бути
прозорим або
непрозорим з білою
серцевиною. Головне
- щоб він був однаковий. Інакше - це просто
суміш з різних сортів
або неякісний погано
висушений рис. І у
тому, і в іншому випадку з нього нічого доброго не вийде. Якщо
в зерні зустрічаються каламутні плями з
чіткими кордонами, то це так званий битий
рис: як не варіть, все одно вийде розмазня. У цій крупі саме форма визначає вміст.
Чим довше зерно, тим воно твердіше, і при
вариві такий рис виходить розсипчастим.
Дім на півдороги

Чим коротше, кругліше і біліше, тим швидше рис розварюється і стає клейкішим.
Пропарений рис не може склеїтися і
розваритися за жодних обставин. На заводі
такий рис обробляють спеціальною парою,
і всі найкорисніші речовини з оболонки потрапляють всередину зерна. Після
попередньої «бані» кожну пропарену
рисинку роздягають, знімаючи оболонку, і шліфують. В результаті колір зерна
стає янтарним, а воно саме - кориснішим,
не дивлячись на відсутність оболонки.
Вважається, що в пропареному рисі менше
крохмалю.
У зернах будь-якого рису міститься
калій - елемент, який підтримує наш водно-сольовий баланс, виводячи з організму
надлишки хлориду натрію. За таким же
принципом можна врятувати смак пересоленого супу, якщо опустити в нього марлевий мішечок з рисом. Рис при правильному приготуванні, навіть білий і круглий,
здатний позбавити нас багатьох проблем зі
здоров'ям, у тому числі і зайвих кілограмів.

О

варити щільну оболонку зерна. У такому
разі можна рекомендувати робити киселі.
Ще нашими далекими предками було
помічено: якщо замочити овес у воді, то
він через деякий час кваситься або скисає.
Ця властивість вівса була відкрита на Русі
тисячу років тому. Так ми пізнали смак
вівсяного киселю. Він швидко втамовує
відчуття голоду завдяки все тому ж бетаглюкану.

П

шоно. Схуднути
можна і від звичайної
каші з пшона. Для цього
досить влаштувати собі
хоч би два пшоняні
сніданки на тиждень.
Причому варити кашу
можна як на воді, так і на
молоці. Вранці - пшоняна
каша, потім повноцінний
обід і легка вечеря. Худнеш, але не голодуєш.
Пшоняна каша багата корисним жиром.
З часом він окислюється, темніє, пахне і
гірчить. Тому про запас купувати пшоно не
варто і за кольором потрібно дивитися, щоб
крупа була яскраво-жовтою.
Чим світліше пшоно, тим смачніша і
однорідніша буде каша. Пшоно виводить
з організму токсини, важкі метали. Також воно допомагає виводити з організму
антибіотики.

вес. У зерні вівса
ховається секрет
гарного настрою. Це
триптофан, попередник серотоніну, гормону радості. Зовсім
як в гіркому шоколаді.
Іншими словами,
тарілка вівсяної
каші - це спосіб захисту
Пам'ятайте: ласувати кашами
від негативних емоцій,
найкорисніше вранці. Адже якщо
вранішня порція позитиву на цілий день.
вуглеводів багато і організм не встигає
Крім того, у вівсі міститься бета-глюкан витратити їх впродовж дня, вони, як
харчові волокна, які допомагають холестеправило, перетворюються на жирові
рину виводитися з організму, і аргінін відкладення.
речовина, яка уповільнює процеси старіння
в організмі.
Проте не плутайте вівсяну кашу з
Чим крупніший помел зерна,
пластівцями миттєвого
тим більше шансів отримати від каші
приготування, які не
варять, а заливають
максимум задоволення і користі.
окропом.
В них немає ні аргініну,
ні бета-глюкана. Все
корисне зникає в процесі
тривалої і агресивної обробки.
Підготувала Анна Бойко
При захворюваннях шлунково-кишза матеріалами
кового тракту організм не в змозі переhttp://spojivach.info
www.convictus.org.ua
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Як правильно мити руки і чим?
Грязные руки грозят бедой.
Чтобы хворь тебя не сломила,
Будь культурен:
Перед едой мой руки мылом!

ристовуйте щітку для нігтів, оскільки там
часто скупчуються бактерії.
Під час миття повторюйте всі рухи, які
зображені на малюнку.

(В. Маяковский)
Серед повсякденної суєти ми часто нехтуємо елементарними речами:
привітатися з сусідом, підняти голову і просто подивитися на красу неба, а що вже говорити про правильне миття рук. Хоча саме
ця, здавалося б, елементарна процедура є
дуже важливою для нашого здоров’я.
Кожен день руки піддаються впливу
мікробів. В ті моменти, коли ви несвідомо
торкаємося свого обличчя, мікроби потрапляють в організм через очі, ніс і рот. Ви
можете також передавати ці мікроби іншим
шляхом: обмінюючись рукостисканням
(пряма передача) або через предмети, до
яких торкаються інші (непряма передача).
Тож, поспішаючи якомога швидше, якнебудь вимити руки, ми і не здогадуємося,
як згубно це може вплинути на наше життя
і життя наших близьких.
Як правильно мити руки?
Дуже часто трапляється ситуація, коли
людина із забрудненими руками відкриває
водопровідний кран, миє руки і вже чистими руками знову торкається брудного
крану. Де логіка? Навіщо тоді взагалі мити
руки, якщо бактерії всеодно залишаються
на поверхні долонь?
В такому випадку:
• По-перше, знімаємо з рук всі прикраси,
які можуть заважати під час миття.
• Відкриваємо кран, ополіскуємо руки під
водою, а потім намилюємо їх.
• Ополіскуємо ручку крана з милом. Знову намилюємо руки.
• Енергійно тремо руки протягом 30-60
секунд. Обов’язково переконайтеся, що
ви ретельно вимили зап’ястя, ділянки між
пальцями, і під нігтями. Час від часу, вико-
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Дитяче гігієнічне мило виготовляється
з легких природних антисептичних
компонентів: екстракту ромашки, календули, шавлії, кори дуба, чебрецю. Таке мило
підходить для ніжної шкіри – як дитячої,
так і дорослої.
Гігієнічне антибактеріальне мило
призначене для більш ретельного очищення, оскільки компоненти, що містяться в
ньому, здатні вбивати бактерії. Але цей,
здавалося б, безсумнівно, позитивний факт
насправді не такий вже й позитивний –
адже разом з небезпечними для людини
бактеріями, вмирають і корисні для людини мікроорганізми. Тому користуватися
антибактеріальним милом потрібно обережно – немає сенсу митися ним щодня, але
якщо ви працювали на городі чи робили
іншу брудну роботу, то краще використати саме цей вид мила. Також варто знати, що антибактеріальне мило сушить, а
відповідно, старить шкіру.
Мило з дезінфікуючим ефектом, крім
традиційних мильних компонентів, містить
частинки, які очищають шкіру. Тому таке
мило може успішно замінити скраб.

• Ополосніть руки і протріть їх чистим
рушником.
• Якщо ви знаходитеся в громадському
туалеті, закривайте кран, використовуючи
паперовий рушник, і намагайтеся не торкатися долонями до дверей.
Як часто потрібно мити руки?
Мийте руки до і після їжі, після
відвідування туалету, після повернення з
вулиці, після обробки будь-яких продуктів:
сирого м’яса, немитих овочів, а також після
контакту зі сміттям. Також мийте руки
після кашлю, після контакту з домашньою
тваринкою.
Зараз існує дуже багато різновидів мила.
Щоб визначити, яке мило потрібне саме
вам, варто пам’ятати, що кожен його вид
відрізняється своїм складом, а відповідно ефектом і призначенням.

Дім на півдороги

Парфумоване мило жодними корисними властивостями похвалитися не може,
але естетів порадує досить приємним запахом. Шкода тільки, що приємний мильний
аромат дуже нестійкий – зберігається на
шкірі лише близько півгодини після миття.

Косметичне
мило містить компоненти, які захищають
шкіру від пересихання – це можуть бути
різні кремові домішки або гліцерин. Таким
милом варто користуватися тим, у кого
суха чи нормальна шкіра.
Рідке мило вважається найбільш
гігієнічним – адже завдяки дозатору,
воно захищається від контакту з руками і
брудом на них. Крім того, часто рідке мило
володіє яскраво вираженим косметичним
ефектом, оскільки в рідке середовище
легше додати різні корисні компоненти –
ефірні олії, рослинні екстракти та інші.
Чим можна замінити миття рук?
Ви можете використовувати
дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій
основі (деякі експерти вважають, що
подібні дезінфікуючі засоби можуть бути
більш ефективними для знищення бактерій
і вірусів, ніж мило і вода). Протріть всю
поверхню долонь, пальців і зап’ясть
дезінфікуючим засобом і почекайте поки
руки висохнуть.

Кілька порад косметолога:
• В ідеальному варіанті мити руки
потрібно м’якою водою, тобто кип’яченою
протягом досить тривалого часу, з додаванням соди (1 столова ложка на літр
води), або, найпростіший спосіб, купленою в магазині питною водою. Можна
також використовувати для очищення рук
спеціальні живильні зволожуючі очищуючі
серветки.
• Обов’язково потрібно врахувати,
що мити руки потрібно теплою водою
комфортної температури, тому що від
холодної - руки лущаться, а від гарячої -

www.convictus.org.ua

шкіра рук стає в’ялою.
• Замість звичайного мила для миття рук
краще користуватися рідким милом або
очисними пінками, до складу яких входять
живильні і зволожуючі речовини.
• 1-2 рази на тиждень шкіру рук слід
відлущувати за допомогою скрабу. Після
цієї процедури обов’язково наносити на
них жирний живильний крем.
• І, звичайно, не слід забувати
найголовніше – всі домашні справи, особливо роботу із застосуванням побутової
хімії, бажано виконувати в рукавичках!
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Чим не можна запивати і
заїдати таблетки?

Нерідко таблетку
від головного болю
запивають ковтком
чаю або апельсинового
соку. Але ж від того, коли, як і з чим
вживаються лікарські засоби, залежить їх засвоюваність і ефективність.

Час прийому: до і після...
Час прийому ліків - це не примха лікарів,
які хочуть ускладнити нам життя додатковим «розкладом». Справа в тому, що за
розкладом в організмі відбувається буквально все, і ліки так чи інакше втручаються в обмін речовин. Залежно від часу прийому, ліки будуть впливати на ту чи іншу
ділянку травної системи, а також дадуть ті
чи інші побічні ефекти. Якщо дотримуватися правил прийому, можна попередити або
усунути можливі неприємності.
До їжі (за 20-30 хвилин) приймають:
• ліки, що впливають на секрецію шлункового соку,
• препарати, що містять живі бактерії,
• деякі гормональні засоби,
• гомеопатичні засоби,
• відвари цілющих трав.
Під час їжі:
• лікарські засоби з ферментативною
дією, які поліпшують засвоєння їжі.
Після їжі:
• більшість ліків,
• вітаміни і харчові домішки (тоді ці
компоненти одразу включаються в процес
активного травлення і гарно засвоюються),
• препарати, що погано впливають на
слизову шлунка, наприклад, аспірин (таким чином вони позбавляються «доступу»
до слизової оболонки і не чинять побічних
дій).
За годинами:
• протизаплідні таблетки,
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• протиалергічні препарати, що діють
протягом доби,
• знеболюючі з пролонгованим терміном
дії (24 - години).
У два прийоми:
Існують також ліки, які краще використовувати для одно-дворазового прийому, тому що при їх передозуванні важко
уникнути серйозних неприємностей. До них
належать серцеві препарати, засоби від застуди і для зниження тиску. Якщо пропустили один прийом, не потрібно намагатися
«надолужити» його дію подвійною дозою
наступного разу - це просто небезпечно.

Підтримка на тарілці
Тривалий прийом деяких препаратів
викликає збій обміну речовин. У першу
чергу це стосується антибіотиків. Якщо
приймати їх хоча б 1-2 тижні, можливі
зміни в складі кишкової мікрофлори.
А більш короткі курси цих препаратів
безглузді - замість того, щоб знищити
інфекцію повністю, вони допоможуть їй перейти в хронічну форму. Але це - не привід
відмовлятися від лікування, якщо лікар
вважає, що вам воно потрібне. Необхідно
лише бути обережними.

Фармацевтичні друзі
Антибіотики - йогурти, шипшина, камамбер. Ви легко уникнете
неприємностей, якщо після лікування
будете вживати препарати з культурою
живих бактерій протягом 2-3 тижнів. Їх
успішно доповнюють біойогурти, висівки,
квашена капуста, м'які сири з цвіллю на
кшталт камамбера. Крім того, після курсу
антибіотиків вашому організму знадобиться додаткова кількість фолієвої кислоДім на півдороги

ти, вітаміну В12, аскорбінової кислоти і
вітаміну К. Тому в період лікування і після
нього потрібно їсти броколі, коричневий
рис, рибу, волоські горіхи, білу квасолю і
пити відвар шипшини.
Знеболюючі таблетки - квашена капуста, грейпфрути, насіння. Препарати,
які п'ють для зменшення болю в суглобах, при мігрені, передменструальному
синдромі, можуть знизити в організмі
вміст фолієвої кислоти, заліза, цинку і
вітаміну С. Ці компоненти містяться у
квашеній капусті, апельсинах і грейпфрутах, молодій баранині, гарбузовому насінні.
Оральні контрацептиви - соя,
кальмари. Якщо ви використовуєте
протизаплідні таблетки, вашому організму
знадобиться додаткова кількість магнію,
цинку, фолієвої кислоти і вітаміну С. Тому
включіть в раціон сою, боби, брюссельську капусту, кальмари, шпинат і паростки
пшениці.
Стероїди - ячмінь і тофу. Ліки з групи
стероїдів, які вживають для лікування
астми, ревматоїдного артриту, екземи та
інших шкірних захворювань, при тривалому прийомі можуть зменшувати кількість
магнію, цинку, вітамінів В6, С, D і К. Ви можете без додаткових зусиль виправити цей
недолік, якщо будете їсти перлову і вівсяну
каші, перець і соєвий сир тофу.

Аскорбінка плюс кава?
Дуже важливо правильно запивати ліки.
Багато з нас нехтують цією процедурою, і
даремно. Якщо ви зап'єте таблетку достатньою кількістю води, препарат надійде в
шлунок у вигляді розчину, що саме по собі
стимулює додаткову секрецію шлункового
соку і забезпечить швидке всмоктування.
А якщо в шлунку виявиться тверде тіло,
то розчинення відбудеться не відразу, і,
можливо, організмом буде використана
тільки частина ліків.
Більшість препаратів краще запивати
простою водою, а не мінеральною, яка
містить солі: деякі з них можуть вступати в
реакцію з лікарською речовиною або її оболонкою. Засоби, які пошкоджують слизову
оболонку шлунку - аспірин і протизапальні
www.convictus.org.ua

препарати, - добре запивати молоком або
вершками.

Фармацевтичні вороги
Вітамінні препарати, гомеопатія кава. Поєднувати ці речовини - значить,
викидати те й інше на смітник. Компоненти, що містяться в чашечці кави,
нейтралізують корисну дію аскорбінової
кислоти. Зменшує кава і ефективність гомеопатичних ліків.
Препарати в оболонці - кислі соки.
Апельсиновий, грейпфрутовий, лимонний соки посилюють кислотність шлунку
і можуть впливати на захисну оболонку
препаратів, тому запивати ними ліки не
варто.
Препарати від кашлю, таблетки від
головного болю, антиалергічні засоби, снодійні - алкоголь. Ліки від кашлю
і головного болю нерідко містять кодеїн,
який у поєднанні з алкоголем пригнічує
дихальний центр. Якщо на вас чекає свято
з келихом вина, краще пропустіть прийом
препарату і випийте його на наступний
день. Дія препаратів від алергії і снодійних
помітно посилюється від алкоголю, це також потрібно враховувати.
Гомеопатія - сигарети. Під час
лікування гомеопатичними ліками
необхідно відмовитися від куріння, оскільки
воно знижує їх ефективність.
Підготувала Анна Бойко
за матеріалами www.spojivach.info
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Як доглядати
за книжками

На жаль, все менше
людей читають книжки, віддаючи перевагу
більш компактним і легким носіям інформації. Але всеодно і зараз
залишається досить багато поціновувачів
живого спілкування з книгою. Саме для них
кілька порад, як доглядати за книжками.
• Книжкові полиці найкраще розташовувати в затемнених місцях - це допоможе
уникнути вигоряння сторінок і обкладинок.
• Полиці, на яких стоять книги, потрібно
регулярно протирати від пилу. Самі книги
необхідно витирати м'якою сухою серветкою.
Пам`ятайте, що поліроль, який часто
використовують під час витирання
пилу, згубно впливає на книги, тому
розставляти їх можна тільки на зовсім
суху поверхню.

• Часто в старих книгах з`являється пиловий кліщ, позбутися якого допоможе нехитрий прийом. Книгу необхідно сховати в
пластикову тару, яка щільно закривається,
і покласти її в холод (в морозильну камеру) на три доби - кліщ загине. Також від
книжкових «поселенців» допоможе позбутися і звичайний скипидар, яким потрібно
протерти внутрішню сторону обкладинки.
• Починаючи чергове прибирання,
необхідно зняти всі книги з полиць і розкласти їх у потрібному порядку, сортуючи
за жанром, розміром або навіть кольором
- усе залежить від особистих вподобань господаря. Найпопулярніші книги необхідно
поставити в перший ряд, щоб доступ до
них залишався вільним.
Варто пам'ятати, що книжкові полиці,
на яких розставлені книги за розміром,
виглядають набагато акуратніше тих,
де книги стоять «в різнобій».
• Не можна забувати, що книжки в м'якій
палітурці варто виставляти окремо - так
вони прослужать довше й будуть мати
більш акуратний вигляд.

КОЖЕН МАЄ ПРАВО
НА

УДАЧУ

Cергій Конюшок – атлет і телеведучий,
майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен світу, чемпіон світу за програмою
Strongman, володар титулу «Найсильніша
людина світу – 2009» в категорії до
105 кг, віце-президент Професійної Ліги
стронгменів України.
Знак зодіаку: Скорпіон.
Захоплення: етнічна антропологія.
Стронгмен походить від англійського strong man, що означає «сильний чоловік».
Так називається вид спорту, в якому учасники демонструють фізичну силу, виконуючи різні силові вправи: піднімають важкі камені, перекочують колеса величезних
вантажівок, тягнуть за собою машини, літаки і роблять ще масу дивовижних речей.
Такі турніри називають богатирськими іграми або силовим екстрімом, оскільки ця назва
точніше передає характер змагань, що відбуваються на межі людських можливостей.
- Сергію, як один з найсильніших
людей світу, скажи, будь ласка, в чому
полягає чоловіча сила?
- Якщо коротко: в сильних м’язах і в силі
духу. Коріння богатирського спорту сягає
часів Київської Русі. Руські богатирі були
не тільки кремезні, вони були великими
патріотами, боролися за свою державу.
Вони були яскравим прикладом сильних
духом людей. Прикладом того, що фізична
сила починається з духовної.
- А чи багато нині богатирів в
Україні?

Книги надзвичайно
швидко накопичують
пил, тому протирати
їх - обов'язково.

- Сьогодні популярність нашого спорту
не дуже велика. Професійних стронгменів
налічується два десятки. Це специфічний
напрямок. Багато хто з хлопців хоче
себе спробувати в ньому, але мало хто
може це зробити. Адже це - надзвичайно важкі випробування, які вимагають і
доброї фізичної сили, і гарної спортивної
підготовки.
- Яка мотивація у стронгменів?
Навіщо так надриватися?
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- У кожного своя мета. Не секрет, що
стронгмени отримують гонорари за зайняті
місця. Не такі великі, як, наприклад, у
футболі, але наш спорт не можна назвати
бідним і занедбаним. А, крім цього, є ще
амбіції – стати найсильнішим в Україні чи
світі.
- Ти вже маєш титул найсильнішого в
Україні та світі. Чи є ще якісь вершини,
які тобі хотілося б здолати?
- Найбільшого успіху у своїй царині я досяг. Але хочу його ще повторити.
- Молодий, сильний, успішний – це
не компліменти. Це констатація фактів.
Відкрий завісу особистого життя: ти
одружений?
- Ні.
- Чи маєш ти свої критерії жіночої
вроди?
- Найкрасивіша жінка – це, звичайно,
кохана жінка. Але це розуміння приходить з віком. Тому що в молодості велика
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кількість жінок – ніби конкурентна перевага серед хлопців, вони хваляться ними,
діляться своїми досягненнями. Насправді,
полк жінок не потрібен. Достатньо однієї,
і потрібна одна єдина, для якої ти живеш і
твориш.
Щодо параметрів краси – вони загально
відомі. Хоча, на мою думку, жіночу красу не можна підігнати під якісь конкретні
фізичні виміри. Жінка може
мати незвичні і навіть
неправильні риси обличчя.
Але при цьому бути дуже
вродливою. Як, наприклад,
Джулія Робертс, яку з дитинства називали поганим каченям за великий рот. А вона
геніально зіграла роль красуні
і стала секс-символом цілого
покоління. І таких прикладів
дуже багато. Тому, як би
банально це не звучало, я
переконаний, що людина красива зсередини. Можна бути
гарним і порожнім. Але коли
немає наповнення, а є лише
гарна обгортка, то після двох
слів така врода стирається. І
лише внутрішня краса людини
може бути запорукою успіху
тривалих стосунків.

ФОРМУЛА УСПІХУ
себе жінки. Але в ідеалі, в класичному
розумінні, жінки не повинні цього робити. Для повної гармонії має бути розподіл
чоловічої і жіночої роботи, жінка не має
здаватися сильнішою за чоловіка, потрібна
субординація в суспільстві.
Дуже неприємно бачити сімейні пари, в
яких жінка підвищує голос на чоловіка в
оточенні сторонніх людей, або привселюд-

так. Але в жодному разі не робити цього
показово, публічно, що характерно саме
для наших українських жінок.
- Є ще якісь риси, які ти не
сприймаєш в жінках?
- Знову ж таки, якщо це кохана жінка –
ти її сприймаєш такою, якою вона є. Якщо

- Усвідомлені рішення – це
чудово. Але, на жаль, люди
часто допускаються помилок,
і не лише в особистому житті.
Іноді помилки мають трагічний
характер, в результаті – хтось
опускається на дно і не може
звідти піднятися…
- Не хочу, знову ж таки, видатися банальним, але я переконувався
багато разів: головне – бажання
людини. Як говорив один класик:
коли опустився на дно, знизу постукали… Так що невідомо: чи є
це насправді дно? І для чого нам
даються такі ситуації?
А помилитися може кожен.
Кожен може опуститися і кожен
може піднятися. Тільки треба
щиро хотіти і робити все можливе для цього. Легше всього
сказати: «Я хочу, але суспільство
мені заважає». Легше звинувачувати обставини, знаходячи
заспокійливе на дні бокалу. Адже
часто люди вдаються до спиртного
саме в складних ситуаціях. Хоча
труднощі і невдачі – це звичайні
рядові ситуації. І долаючи їх, ми
стаємо сильнішими. У Піфагора був
девіз: «Тимчасові невдачі краще
за тимчасові удачі». Дуже цікавий
девіз. Я би радив багатьом людям
застосовувати його в житті.

- Як ти ставишся до сильних і слабких жінок?
- Перш за все, для мене
важлива жіноча особистість.
Щоб від неї можна було чомусь навчитися. Щоб жінка
була багатогранною, розумною і мудрою. Щоб могла
терпіти мій важкий характер. Берегиня домашнього
вогнища - це мудра жінка.
Мудрість жінки - в її слабкості.
Не варто жінкам захоплюватися емансипацією, намагатися демонструвати силу.
Це не приваблює чоловіків.
На жаль, у нас зараз така соціальна
історична формація: чоловіки стали
інфантильними, подібними до жінок. Хтось
вимушений займатися чоловічою роботою
і чоловічою турботою. Цю роль беруть на
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що ця людина для тебе є важливою, то ти
готовий змінюватися. Ти хочеш це робити.
І, безумовно, притираються характери.
Я – не прибічник ранніх шлюбів. Шлюб
і створення сім’ї – це дуже відповідальний
крок. Тому він не може бути продиктований юнацькою жагою. Це має бути зріле
усвідомлене рішення, яке, на мій погляд,
не може прийти у 18 років.

- Можна вважати це формулою успіху Конюшка?
но повчає його чи висловлює свої примхи.
Звичайно, чоловік теж не повинен цього
робити. Але в принципі – в цьому й полягає
жіноча мудрість: щоб делікатно натякнути
своєму чоловікові на те, що, на її думку, не
Дім на півдороги

говорити просто про риси, які можуть мене
розчарувати, то це – всі загальновідомі
людські пороки.
Але я скажу про інше. Якщо є взаємне
бажання бути один з одним, і ти розумієш,
www.convictus.org.ua

- Так, безумовно. Я дуже по філософськи
ставлюся до всіх досягнень. І невдач, у
тому числі.
Записала Людмила Лозова

29

ЛІНІЯ ДОЛІ

ЛІНІЯ ДОЛІ

Це диво якесь…

Я пишаюся тим,
що допомагаю…

Реально!

Що мене привело
в «Конвіктус»?
Вживання
наркотиків. На
це підтримувало мене. Мені подобалося хоякомусь етапі я став
дити до клубу. Я став більше спілкуватися
відчувати, що вони
з людьми, адже до цього був замкненим у
заважають мені
собі. І я не лише навчився спілкуватися з
жити, і звернувся
людьми, а пішов далі.
до реабілітаційного центру. Настав новий
В «Конвіктусі» є послуга, яка
етап у моєму житті, як з’ясувалося не менш
називається соціальним супроводом. У
складний, ніж до цього. Я був тверезим,
мене була проблема з пошуком роботи. Я
але мені було не цікаво спілкуватися із
ніколи не працював, і мені було важко з
звичайними людьми. Мені подобалося з
цим. Психологи і співробітники організації
тими, хто розумів мене і кого розумів я –
допомогли мені побачити мої проблеми, дотих, хто вживає наркотики. Але мені цього
помогли зрозуміти, чому я не можу влаштуне можна було робити, це було для мене
ватися на роботу. З їх допомогою пробленебезпечно.
ма працевлаштування була вирішена.
Та якось мені розповіли про те, що
В кожній послузі «Конвіктуса» я бачив
є місце, де зможуть мене зрозуміти. Я
результат. Звичайно, вони не приходили
вирішив дізнатися, що це за організація,
самі по собі, треба було серйозно ставичим займається, і хто вони - ті люди, які
тися до всього, що відбувалося навколо
допомагають наркоманам.
мене. А коли я побачив результати, почав
Перше, що мені сподобалося –
активніше відвідувати організацію.
співробітники, котрі прийняли мене таким,
Нині – я працівник «Конвіктуса». Мене
яким я є: з усіма моїми недоліками, з моїми
тут зрозуміли і допомогли, не вимагаючи
поглядами на цей світ. Вони зустріли мене
нічого натомість. Тепер і я прагну також
з розумінням. Для них моя історія була
допомагати людям.
нормальною. Мені сподобалося, що вони
Був час, коли мене виганяли звідусіль.
просто протягують руку допомоги і за це
Я був нікому не
нічого не вимагапотрібним, хоча
ють. Це, напевно, і
було тим, що мене
«Конвіктус» допоміг мені був хворою людиною – вживав
поманило і залишиадаптуватися до тверезого наркотики. Мене
ло тут. Я став кориніде не хотіли бастуватися послугажиття.
чити, який би я не
ми «Конвіктуса».
був в той момент:
Якщо говорити
тверезий, нетвебільш конкретрезий. Хотіли позбутися моєї присутності…
но, після лікування я не був адаптований
А тут все навпаки. Коли люди говорять:
до соціуму. То була реабілітація, а не
«Приходь. Ти нам потрібен.», у мене муресоціалізація. «Конвіктус» допоміг мені
рашки починають бігати по тілу. Я згадую
адаптуватися до нормального, тверезоці почуття і хочу сам допомагати людям,
го життя. Тут мені показали світ, в якому
таким як і я. «Конвіктус» мене врятував.
можна жити тверезим, отримувати задовоЯ залишаюся тверезим. Для мене це диво
лення від різних речей, про яке я навіть не
якесь. Реально.
здогадувався. Це, насамперед, стосується
клубу – в «Конвіктусі» є така послуга. Я
Євген,
став членом клубу, спілкувався з такими
м. Київ
ж людьми, як і сам. Вони були тверезими і
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Дім на півдороги

Про «Конвіктус»
мені розповіли друзі,
з якими я познайомився в групах для

з «Конвіктуса» і запросили прийти поговорити. Не розуміючи, про що ми можемо
говорити, я, забувши про всі інші справи,
із задоволенням пішов на зустріч. Призалежних.
йшов, а мене запитують, чи готовий я бути
Я вживав наркотики з 1998 року. А
соціальним працівником, працювати в
через десять років, коли протверезів,
організації аутрічем, консультувати нарковідчув себе таким, ніби щойно вибрався з
залежних в польових умовах і залучати їх
кам’яного віку. Всі люди сидять в інтернеті,
до громадського центру.
спілкуються один з одним, а я не можу
Для мене, звичайно, це була не просто
влаштуватися на роботу, тому що не знаю,
радісна подія. Це було щось більше, адже,
ні що таке електронна адреса, ні що таке
чесно кажучи, я не можу аби-де заробляінтернет. І саме в той період один з друзів
ти гроші, в будь-якій організації. У мене
розповів мені, що в Києві є благодійна
вже був раніше досвід, на жаль, сумний. Я
організація «Конвіктус», де навчають
зірвався – не зміг працювати зі звичайними
працювати на комп’ютері. І додав: «Ми
людьми. Не зміг адаптуватися. Ідеальний
працюємо з наркоманами, можеш прийти і
варіант для мене – працювати з такитебе навчимо.»
ми ж людьми, як сам, котрих я розумію,
Я прийшов. І справді, мені допомогли
відчуваю, знаю що, як і в який момент сказнайти роботу, навчили працювати на
зати. І оскільки співробітники «Конвіктуса»
комп’ютері. Але найбільше запам’яталося і
вже мене знали, бачили, що я перебувразило те, як
ваю в періоді
мене зустріли в
впевненої
цій організації.
тверезості,
До мене поставилися якось
До мене постащиро намагавилися якось
юся змінити
дуже тепло, з розумінням.
дуже тепло,
своє життя, то
з розумінням.
й запропонуваНіби люди самі
ли мені стати
переживали
членом їхнього
те, що я, коли не міг второпати, що таке
колективу. Для мене це було справжнім
«вкладка» чи «імейл». Спочатку мені було
щастям. Я погодився без зайвих роздумів.
соромно за себе, за те, що я нічого не
Хоча мені й говорили: «Виваж все, подузнав. Але мене прийняли таким без жодних
май...». Але я добре розумів, що не можу
докорів і все необхідне пояснили.
втрачати такий шанс.
Я регулярно ходив на комп’ютерні курси.
На сьогоднішній день я вже більше року
Зі мною займався соціальний працівник.
працюю у Всеукраїнській благодійній
Поступово я знайшов тимчасову роботу.
організації «Конвіктус Україна». Зараз
Але одного разу мені надійшов лист
допомагаю створювати новий напрямок
з банку – це тягнулося з мого темного
роботи зі споживачами стимуляторів. Мені
минулого. Листом мене повідомляли про
цікаво з ними працювати і дуже комфортно
те, що я мав погасити борг в декілька
з моїми колегами. Я пишаюся тим, що дотисяч гривень. І тут сталося диво. Я навіть
помагаю розвиватися нашій організації.
не встиг ще потурбуватися про те, де
діставати гроші, як мені зателефонували
Олег
www.convictus.org.ua
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ЯК ПРЕЗЕНТУВАТИ СЕБЕ

РОБОТОДАВЦЮ ?
Тетяна Єщенко, консультант з кадрів.
Знак зодіаку: Водолій.
Захоплення: дизайн інтер’єру та одягу.

Сьогодні важко знайти дорослу людину,
яка хоча б раз не переймалася питанням
пошуку роботи. Але не кожен знає, що до
пошуку роботи треба готуватися. І не всі
вміють це правильно робити.
Почнемо з резюме. Резюме – це в
якомусь сенсі ваш портрет. По ньому
оцінюватимуть ваші професійні та особисті
якості. Грамотно складене резюме автоматично збільшує шанси на отримання
роботи, яка вас цікавить.
Щоб правильно скласти та оформити
резюме, треба дотримуватися кількох простих правил.
Резюме має бути обов’язково набраним
на комп’ютері. Спочатку його треба набрати в редакторі MS Word, а потім бажано
перевести у формат pdf, якщо плануєте
направити його електронною поштою.
Це необхідно для зручності адресата і
для вашого «спокою», адже на різних
комп’ютерах зараз встановлені різні версії
Microsoft Office і, отримавши ваше резюме
в новішій версії, роботодавець не зможе
його прочитати і, швидше за все, відкладе
його, не прочитавши. А програма, яка
відкриває pdf формат, встановлена на всіх
без виключення комп’ютерах. До того ж,
ніхто не зможе внести правки в ваше резюме, чого не можна сказати про резюме,
набране в програмі MS Word.
Крім того, резюме має бути оформлене
в одному стилі. З візуальної точки зору
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воно не повинно бути переобтяженим. Не
варто використовувати екзотичні шрифти і яскраві кольори, все-таки це діловий
документ. Бажано також скласти резюме
на одному аркуші формату А4, максимум
на двох. Стислість, як мовиться, сестра
таланту. Трохи нижче можна зробити
примітку, що іншу інформацію ви готові за
необхідності надіслати додатково або надати під час співбесіди.
Іноді трапляються такі ситуації: немає
досвіду роботи, професійних досягнень,
службового росту, особистого автомобіля, – і щоб компенсувати відсутнє в полях
резюме, претенденти шлють додатково
копії дипломів і похвальних грамот. Ці дії
іноді досягають абсолютно протилежних
цілей – у кращому разі вони викликають посмішку у роботодавців. Необхідно
пам’ятати, що в резюме варто вказувати
лише інформацію, яка буде цікавою майбутньому роботодавцеві, а не весь досвід
роботи, який у вас вже є, але не стосується
бажаної вакансії.
Щоб резюме помітили і дочитали до
кінця, воно має бути лаконічним, логічним,
послідовним. Вдало складене резюме
може стати приводом для запрошення на
співбесіду, особисту зустріч з роботодавцем
чи його представником, але ще не гарантує
отримання роботи. Ваша первинна мета –
домогтися того, щоб той, хто читає резюме,
захотів зустрітися з вами особисто.
Отже, про що і як писати? Резюме повинно містити таку інформацію:
1. Назва документу РЕЗЮМЕ
розміщується по центру аркуша
формату А4.
2. Особиста інформація (прізвище,
ім’я і по-батькові) також розміщуються по
центру.
3. Контактна інформація
(обов’язково): домашній і мобільний телеДім на півдороги

фон, адреса фактичного проживання, електронна адреса. Без контактної інформації
резюме розглядати ніхто не буде, оскільки
не буде можливості з вами зв’язатися за
необхідності.
4. Мета резюме (рекомендується використовувати цей розділ): короткий опис
того, на яку посаду ви претендуєте і чому.
Не бажано писати декілька позицій відразу.
Інформація коротко викладається на 2-3
рядки. Якщо ви пропускаєте цей розділ, то
роботодавцеві не завжди зрозуміло, на яку
саме вакантну посаду ви претендуєте.
5. Досвід роботи: описується в зворотному хронологічному порядку, починаючи
з останнього місця роботи. У цьому розділі
вказуються дати початку і закінчення роботи (місяць, рік), назва організації, сфера
діяльності компанії, займана посада (якщо
їх було декілька, то можна вказати все,
якщо вони демонструють ваше кар’єрне
зростання і посадові обов’язки. Коли ви
приступаєте до опису функціональних
обов’язків, які ви виконували, не описуйте абсолютно всі, а тільки ті, що пов’язані
з бажаною роботою. Не слід описувати більше п’яти ваших обов’язків, це
захаращує резюме. Також в цьому розділі
слід вказати виробничі досягнення, якщо
вони мали місце. Описуючи їх, використовуйте дієслова, які показують ваші
професійні якості, наприклад, заощадив,
досяг, підвищив, понизив. Бажано згадувати місця роботи, важливі для виконання
роботи на посаді, на яку ви претендуєте.
Наприклад, ваш давній досвід роботи
кур’єром, не дуже важливий якщо ви
претендуєте на посаду бухгалтера.
6. Освіта також вказується в зворотному хронологічному порядку. У розділі
вказується інформація про початок і
закінчення учбового закладу (місяць,
рік), назва учбового закладу, отримана спеціальність і ступінь (бакалавр,
фахівець, магістр). Чим більше пройшло
часу з моменту закінчення учбового закладу, тим менше цей пункт повинен займати
місця в резюме. Якщо резюме складається
студентом або у вас ще невеликий досвід
роботи, то блок про освіту виносять перед
розділом «досвід роботи», оскільки перший
значніший. Тут можна вказати нагороди,
якщо вони були.
7. Додаткова освіта: в цьому блоці
www.convictus.org.ua

необхідно вказати курси, семінари і
тренінги, які ви відвідували, і вони якось
пов’язані з бажаною роботою. Не треба
вказувати повний перелік усіх тренінгів,
які ви відвідували коли-небудь і їх тема не
перегукується з вашою майбутньою бажаною роботою.
8. Професійні навички: опис усіх навичок, які ви маєте і які будуть потрібні
при виконанні бажаної роботи. На цей блок
слід звернути особливу увагу, оскільки
саме ця інформація в першу чергу цікавить
роботодавця, що ви вмієте робити і які
знання маєте.
9. Володіння комп’ютерними програмами: перелік програм, в яких ви умієте
працювати на персональному комп’ютері,
уміння працювати з офісною технікою.
10. Знання мов: перелік мов, якими ви
володієте і рівень (зі словником, базовий,
досконало).
11. Додаткова інформація: наявність
водійських прав, закордонного паспорта,
особистого автомобіля. Можна вказати
хобі. Це притягне увагу, особливо якщо
захоплення оригінальне або їх декілька, і
вони різнопланові. Така деталь допоможе
виділитися особливо юристам, економістам,
бухгалтерам, яких на ринку дуже багато.
Варто вказувати хобі, якщо воно пов’язане
якось з бажаною роботою. Не варто писати екстримальні види спорту, якщо ви
претендуєте на серйозну посаду в компанії.
12. Сімейний стан, наявність дітей і їх
вік: по цьому блоку роботодавець робить
висновок про те, чи зможе співробітник
їздити у відрядження, затримуватися на
роботі при форс-мажорних обставинах.
13. Особисті якості: перед тим, як заповнювати цей блок, подумайте, які особисті
якості важливі в професії, яку ви обрали.
Це може бути аналітичний склад розуму,
уміння працювати з великими обсягами
інформації, цілеспрямованість, уміння доводити почате до кінця, пунктуальність.
Чесність порядність, сумлінність,
як і раніше в ціні, але працедавець
зацікавлений в прийомі на роботу не просто хороших людей, але і професіоналів.
Також уникайте поширених шаблонів.
14. Рекомендації: бажано про них
згадати.
На що ще варто звернути увагу у вашому резюме? Пам’ятайте, резюме має бути
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чітко структуроване і легко читатися. При
його складанні уникайте довгих фраз, чітко
виділяйте необхідні заголовки, не використовуйте помилкову інформацію. Перевірте
своє резюме на наявність граматичних помилок. Стислість і конкретність інформації,
що викладається, не будуть зайвими. Не
використовуйте занадто часто займенник
«Я». Робіть акцент на ваших досягненнях. Якщо ви направляєте своє резюме
в іноземну компанію, то необхідно його
скласти за тим же принципом і англійською
мовою. Пам’ятайте, резюме – це візитна
картка, і вона повинна виглядати бездоганно.
Якщо ви плануєте направляти резюме
електронною поштою, то не полінуйтеся
скласти супровідний лист до нього. Він
не має бути великим, це може бути дватри речення, але це справить враження,
що ви приділили особливу увагу саме
цій компанії, коли відправляли резюме.
У супровідному листі варто вказати джерело, звідки ви дізналися про вакансію,
підкреслити той факт, що ви вивчили
усі вимоги до кандидатів і повністю їм
відповідаєте, і ще раз продублювати свій
контактний номер. Як показує практика,
якщо є супровідний лист, то резюме кандидата приділяється більше уваги.
Другий важливий етап пошуку бажаної
роботи – запрошення на співбесіду.
Одні претенденти відразу ж знаходять
вигідне і цікаве в усіх відношеннях місце,
а інші – місяцями оббивають пороги і не
можуть влаштуватися навіть в маленьку фірму. Від чого ж це може залежати?
Бувають ситуації, коли домомагає певне везіння, але частіше це залежить від
уміння представити себе на зустрічі з
роботодавцем, так би мовити, показати
себе у вигідному світлі. Тому підготовці до
співбесіди варто приділити не менше уваги.
Розглянемо основні моменти, на які варто
звернути особливу увагу.
Як показує практика, дуже важливу
роль відіграє перше враження про
претендента. Тому ретельно продумайте, як ви виглядатимете на співбесіді до
найдрібніших деталей. Слід пам’ятати, що
ваш зовнішній вигляд має бути бездоганним. Варто уникати яскравих крикливих
відтінків як в одязі, так і в макіяжі, ультрамодних новинок, надмірної кількості
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аксесуарів і насичених ароматів духів. Усе
повинно мати охайний діловий зовнішній
вигляд, особливо це стосується взуття і
зачіски. Вам має бути комфортно в одязі і
ніщо не повинно відволікати.
Добре, якщо у вас є можливість
підготувати деяке портфоліо (ваші
демонстраційні роботи, статті, друкарські
матеріали, проекти, розробки, в яких ви
брали участь, інше). Це ще раз підкреслить
ваш професіоналізм. Зрозуміло, що володарям деяких професій зробити портфоліо не
вийде, наприклад, бухгалтерам. Але подумайте, можливо, у вашій роботі була присутня деяка доля творчості, яку ви зможете
вигідно представити працедавцеві. Якщо ж
документи для портфоліо і рекомендаційні
листи відсутні, нічого страшного. Приготуйте інші необхідні документи: трудову
книжку, дипломи, сертифікати і інші документи, які можуть підвищити ваші шанси
при виборі кандидатури.
І ще одне дуже важливе правило:
ніколи не спізнюйтеся на співбесіду,
це може звести ваші шанси до нуля,
навіть якщо ви - відмінний професіонал
своєї справи. Форс-мажорні ситуації не
виключені. Виходом з таких обставин
буде ваш дзвінок на фірму за отриманим
раніше контактним телефоном. Вибачтеся, пояснивши причину, дізнайтеся, чи є
можливість перенести зустріч на інший час.
Перед входом у будівлю постарайтеся
максимально розслабитися і уявити, що ви
працюєте в цій організації вже не один рік,
це допоможе зняти психологічну напругу.
Також психологи радять в підготовці до
співбесіди узяти чистий аркуш паперу і
перерахувати усі ваші професійні навички,
це допоможе стати упевненішим у своїх
силах і можливостях на отримання бажаної
роботи.
Увійшовши до кабінету, обов’язково
привітайтесь і посміхніться. Сядьте
на запропонований стілець максимально
зручно, повністю, а не на край. Ваше положення на стільці має бути вільним, але
не розвалюйтеся на ньому, не схрещуйте
ноги, не совайте ними і не перебирайте що-небудь руками – це відволікає і
відштовхує одночасно. Створюється враження про непосидючість і невпевненість.
По можливості, відключіть телефон. Стежте
за культурою вашого мовлення, намагайДім на півдороги

теся не використовувати слова-паразити.
Будьте готові до каверзних питань, які на
перший погляд не мають відношення до
майбутньої роботи.
Що слід говорити про себе? Зазвичай бесіда розпочинається з прохання
розповісти про себе. Слід враховувати,
що працедавця або його представника
цікавлять подробиці тільки вашої трудової
біографії: у яких фірмах ви працювали,
професійні навички і успіхи. Якщо ви
дуже часто міняли фірми, то розкажіть про
роботу тільки в найбільших або в яких
ви пропрацювали найдовше. Продумайте
відповідь на питання про причини зміни
місць роботи заздалегідь. Так само будьякого працедавця цікавитимуть посадові
обов’язки, які ви виконували. Ваша
розповідь про свою роботу повинна перегукуватися з вакансією, на яку ви плануєте
влаштуватися. Відповідь повинна займати
не більше 2-3 хвилин.
Усі роботодавці люблять ставити
некоректні або просто важкі (з точки
зору майбутнього працівника) питання. Таким чином вони перевіряють вашу
стресовитривалість і можливість швидко
орієнтуватися в нестандартній ситуації.
Найбільш вдалим варіантом буде продумати відповіді на такі питання в домашній
обстановці, тоді не доведеться вигадувати
на ходу правдоподібні відповіді. Під час
співбесіди рекомендується використовувати ділову лексику і відповідний стиль.
Пам’ятайте про те, що кожен роботодавець
швидше чекає інформацію про те, що ви
можете і готові запропонувати компанії, а
не питання про те, що ж компанія готова
вам запропонувати.
В ході співбесіди у вас з’явиться
можливість поставити питання, що
цікавлять вас, які ви заздалегідь продумали, а також ті, що виникнуть в процесі
співбесіди. Якщо ви не ставите питань, це
говорить або про відсутність інтересу до
цієї організації, або про відсутність у вас
мінімальних вимог до умов, в яких вам
належить працювати. Не варто ставити питання, на які ви і самі знаєте відповідь, або
на які самі можете їх знайти, приміром, почитавши інформацію на веб-сайті компанії.
Не зайвим буде відмітити, що ви завжди
готові дізнаватися щось нове і розвиватися
в професійному плані. На роботу завжwww.convictus.org.ua

ди більше охоче приймуть людину, яка
проявляє певний ентузіазм і прагнення.
Варто врахувати, що питання про
заробітну плату обов’язково обговорюється
на співбесіді. Якщо воно не буде озвучене, то у роботодавця складеться думка,
що ви готові працювати за будь-які гроші.
Але коли ця тема буде піднята, не варто
запитувати «Скільки Ви готові платити мені
на цій посаді?» або відповідати «Мої запити
в принципі досить гнучкі». На це питання слід відповідати конкретними цифрами. Для конкретної відповіді заздалегідь
проведіть дослідження ринку і дізнайтеся,
скільки в середньому на даний момент пропонують за подібну роботу на ринку праці,
а також визначіть для себе той мінімум, за
який ви готові працювати, якщо роботодавець прийме ваші умови.
Також на співбесіді може бути поставлене питання про розмір заробітної плати на
попередньому місці роботи. В цьому випадку слід озвучувати той мінімум, на який ви
претендуєте зараз на новій посаді. Якщо ви
озвучите суму, яка значно відрізнятиметься
від того мінімуму заробітної плати, який ви
хочете отримувати на новому місці, то вам
можуть запропонувати ще нижчий рівень
оплати.
Роботодавець може поставити питання
про ваші плани на майбутнє, тим самим він
бажає з’ясувати, як довго ви плануєте затриматися в цій компанії. У зв’язку з цим не
варто говорити про те, що ви сприймаєте
цю роботу, як можливість просто заробити
гроші. Якщо ви дійсно бажаєте отримати дану посаду, тоді дайте відповідь, що
плануєте залишитися тут надовго. Будьте
готові до того, що вам запропонують заповнити анкету, яка може містити різного
роду питання. Навіть якщо вам не хочеться
відповідати на який-небудь з них, не варто
пропускати жодного – це свідчитиме про
понижений рівень мотивації на заміщення
вакантної посади.
Прощаючись із співробітником фірми, не
забудьте йому подякувати за проведене
інтерв’ю і за можливість пройти співбесіду
в цій фірмі, незалежно від результату.

Все у ваших руках. Успіхів вам.
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500 граней

Мати чистить картоплю, а я сиджу зачарована тоненькою безперервною стрічечкою
лушпиння, – от уже в руці рівненька, біла
кулька. І як це їй вдається?..
А коли матуся сідала шити якусь кофтину чи сукню, відірвати очей вже несила.
Невдовзі й сама почала шити. Полюбляла й
вирізати з паперу ляльки та одяг до них».
До свого лялькового злету Тетяна
Семенівна працювала у видавничій та
журналістській сфері, лишивши опісля себе
чимало літературних та мистецтвознавчих публікацій. Однак нове несподіване
захоплення та високопрофесійний підхід
до справи дав ще один життєвий виток та
широке визнання: більшість її робіт – у
приватних колекціях США, Канади, Англії,
Франції, Німеччини, Голландії, Іспанії,

Тетяни
Федорової
Її знають у багатьох країнах світу. Вона
своєю душею, розумом та руками вміє
творити такі дива, перед якими лише у
захопленні стоїш і розумієш, як тобі пощастило, що маєш можливість милуватися цими витворами мистецтва. Звати
рукодільницю Тетяна Федорова, світ її
теперішнього захоплення – етнолялька.
Говорити про свої роботи вона може
годинами. Ще б пак! Адже на створення кожної йде близько місяця (а ляльок
виготовлено вже майже півтисячі!), а то й
декілька років. «Виготовляючи одну, я вже
розробляю у своїй голові другу і мрію про
третю. Вони у мені живуть, і народження ляльки – це завжди таїнство. Головне
при цьому – щоб ніхто не був присутній
– навіть ти сам», – ділиться своїми роздумами майстриня. – Батько не стомлювався
повторювати свою «коронну» тезу: «Доню,
добре запам’ятай: у житті дрібниць немає».
Чи не тому сьогодні, виготовляючи ляльку,
звертаю особливу увагу на найдрібніші
деталі. Прагну аби мої роботи хотіли б не
лише дивитись, а й розглядати. Адже кожна моя лялька – це біографія. В ній – епоха, етнос, історія особистості, соціальний
стан, індивідуальний характер. І надзавдання – зробити все це настільки виразним, промовистим і значущим, щоб, як
казав Огюст Роден, розкрити душу моделі,
відділивши правду від фальші».
Кожна робота Тетяни Федорової – ніби
нова грань її самої. Кожне наступне
творіння – неповторне як своїм зовнішнім
оздобленням, так і внутрішнім наповненням, яке вклала у нього його авторка. Однак майже у всіх них проглядається єдина
основа: інтелігентність. Усі вони – мотанки,
мініатюрні, м’які чи етноляльки, – не лише
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високохудожнє відтворення у формі етномоделей зразків народного одягу регіонів
України (до речі, реконструйовані вперше
в Україні за історичними, науковими, образотворчими та літературними джерелами), історичного костюму багатьох народів
різних історичних епох, а й прояв високого
служіння Україні. Як зізнається сама пані
Тетяна, виготовлення кожної ляльки – це
утвердження позитивного, інтелігентного
образу українців. «Я створила серію ляльок
у костюмах часів Відродження. Погляньте
на представниць провідних європейських
країн та тогочасну українку: хто скаже, що
вона не знаходиться з ними на рівні? Адже
це відтворення костюму за історичними
документами, а не фантазією. А такий
вишуканий стрій – це вже певний рівень
культури».
У царині етнографічної ляльки та ляльки
в історичному костюмі Тетяна Федорова
з 1992 року. На її персональному сайті
http://etnolyalka.net.ua/#wer1 можна
знайти щиру історію про формування її
таланту: «Дитиною годинами зачаровано
могла спостерігати, як бджола чи джмелик занурюються у квітку, аби скуштувати
нектару… Цікавило все! І як тато пиляє
дрова, шиє чи латає чоботи; як вирівнює
цвяхи (то ж ціла наука – тримати за ніжку,
а не за «брилик», бо болітимуть пальці).
Дім на півдороги

Ізраіля, Італії, Ливану, Cінгапура та ін.
«Часто розмірковую: що ж це за феномен такий – покликання, коли добровільно
жертвуєш своїм спокоєм і добробутом
заради нього, – зізнається Тетяна Федорова. – Либонь, не секрет, що для митця,
художника, майстра його твори ніколи не
були засобом для збагачення, а лише, як
правило, – для існування. Але для мене
найперше – це засіб для самореалізації. Бо,
вочевидь, належу до категорії диваків, які
попри відсутність відповідної винагороди,
все одно творитимуть, шукатимуть, експериментуватимуть, аби донести до інших
своє захоплення світом».
Юлія Бережко-Камінська
Людмила Лозова

«Ярема і Оксана», 35, 32 см.
( За поемою Т.Г.Шевченка «Гайдамаки»)
Порцеляна, текстиль.
Ручна робота.
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Як зустрічати
Новий

2012 (рік Дракона)
2012 рік - рік Чорного Водяного Дракона - краще зустрічати активно, позитивно, і в сімейному колі. Щоб догодити
господареві року - Дракону навколо повинно бути побільше руху, азарту та ігор.
На відміну від всіх інших тварин східного
календарного циклу, дракони - тварини
міфічні; щоправда, так називають деяких
земноводних і ящірок. Між тим, астрологи
вважають зодіакального Дракона уособленням карми, кола втілень, спокутування. А тому життя людей, народжених під
цим знаком, і сама їх поява в цьому житті
завжди пов’язане з кармічними подіями.
2012 - особливий кармічний рік. Його
радять зустрічати по-особливому. За кілька
хвилин перед боєм годинника залиште
суєту, подумки подякуйте року Кролика
(Кота, Зайця), згадайте якомога більше
хорошого, що пов’язано з 2011 роком.
Коли годинник сповістить про початок
Нового року, з перших же секунд думайте
про хороше, подумки зверніться до добра
та справедливості. Взагалі в рік Дракона
астрологи закликають дарувати добро і
свою любов іншим. Все що ви віддасте,
побажаєте – все повернеться до вас, але
примножене, збагачене новою силою і
міццю інших людей.
На святі може бути багато яскравої
сучасної музики. Танцювальні рухи,
відповідні знаку Дракона, різноманітні - від різких і ламаних до уповільненогіпнотичних. Кажуть, якщо зустріти цей
день простою гімнастикою, тим самим можна включитися в ритми майбутнього року,
головне - не бути пасивним.
Що одягнути при зустрічі року Дракона?
Астрологи і віщуни дещо розходяться в
рекомендаціях щодо кольору вбрання, в
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(рік Дракона)

якому треба зустрічати Новий рік: дехто
каже, що у святковому вбранні обов’язково повинен бути присутнім чорний колір,
інші - що це щось середнє між чорним і
жовтим (золотим). Але головне і спільне
для всіх рекомендацій, треба обов’язково
бути яскравим - хто чим може. Це можуть
бути яскраві коштовності, іскрометний
гумор, сліпуча краса чи приголомшлива
любов до життя. Обов’язково треба постаратися в новорічну ніч «схопити свою
удачу за хвіст» і не випускати її весь рік.
Все ж переважати повинні яскраві,
насичені кольори. Можна одягати
найвідвертіші сукні, але в одязі має бути
хоча б одна ниточка чорного кольору. Дракон - тварина карнавальна, і хоча йому до
вподоби зелений і червоний кольори, але
сподобається йому, насамперед, яскравий
і фантастичний наряд. Дракони люблять
коштовності - у стародавніх казках і легендах вони виступають вартовими скарбів.
Якщо є коштовності - можете їх одягнути,
і протягом усього року Дракон підтримає
вас своєю силою і мудрістю. Втім, дехто
вважає, що яскраві, блискучі намиста,
кольє і брошки краще залишити для прикраси ялинки, а більше уваги приділити
створенню фантазійного образу.
Щоб догодити Дракону, зачіску краще
прикрасити яскравими пасмами, а для її
закріплення використовувати лаки з золотим, срібним і бронзовим блиском. Якщо у
сукні сміливе декольте і вам є що в ньому
показати, то можна прикрасити блиском
не тільки волосся, але і плечі. Намагайтесь протягом новорічної зустрічі і всього
Нового року не втратити (а краще з ним
не розлучатися зовсім) того самого «сяйва», яке ви оберете основним у новорічну
Дім на півдороги

ніч. Мова іде про ті самі: красу, гумор,
коштовності або будь-які інші ваші яскраві
достоїнства. Якщо не боїтеся, зробіть
ставку саме на них у наступному році.
Дракон любить яскраве і блискуче, але він
не терпить непостійності. А якщо ви ще не
обрали, на чому зупинитися, то покваптеся
і пам’ятайте: в одних і тих же коштовностях буде нудно ходити цілий рік, а «сяйво
душі» не набридне довгі роки.
Як прикрасити дім під Новий 2012
рік?
Оскільки стихія 2012 року - вода, розставте по квартирі черепашки і морські
зірки, зображення риб і восьминогів. Не
забудьте придбати фігурки дракона і подарувати їх близьким. Дракон може бути зроблений з паперу, кераміки, кришталю або
дерева. Дракони, виконані із золота, емалі
або інших металів, не підійдуть, оскільки
за Фен-шуєм елемент «метал» знищує
елемент «дерево». Залиште фігурку і собі,
поставте її на полицю або прикріпіть до
холодильника, щоб догодити новому року
(але не залишайте її в спальні).
Як накрити новорічний стіл?
В усі часи головним елементом
новорічної програми був святковий стіл.
Серед слов’ян завжди було прийнято виставляти на святковий стіл усе, що було в
домі. А в наш час є негласна традиція - на
новорічний стіл витрачати всі гроші, що заощаджувалися протягом року.
А тому для кожного з нас надзвичайно
важливим є те, чим ми будемо годувати
наших гостей, при цьому віддаючи данину
поваги новорічному символу.
Новорічний стіл - 2012 може бути
набагато цікавішим, ніж минулорічний.
Рік Кролика традиційно був бідний на
м’ясні і рибні закуски. Дракон – істота
практично всеїдна, враховуючи його
можливе походження від динозавра.
Він не гребує різною зеленню, але
найбільше любить м’ясо і рибу. Колись
живі дракони, якщо вони існували,
періодично харчувалися і людьми, але
основний їх раціон все ж складали
великі хижаки. Тому на новорічному
столі будуть особливо доречними
страви з м’яса різних тварин, і чим
більших, тим краще.
www.convictus.org.ua

Птиця на столі теж не завадить. Дракон з повагою поставиться і до смаженого курчати, і до апетитної індички. Але
найкраще почуватимуться в наступному
році шанувальники сироїдіння. Якщо ви
любите сашимі або просто сире м’ясо чи
рибу, то ви своїми уподобаннями особливо порадуєте Дракона, який теж все волів
вживати в сирому вигляді.
Вважається, що цей рік – чорного водяного дракона. А ці істоти, живучи у водоймах, харчувалися рибою. Тому будь-яка
риба на столі буде доречною. Ідеально
підійшла б слабосолона риба або майже
сира, витримана протягом години в настої
горілки.
Уникайте на столі консервованої або
копченої риби.
А ще обов’язковою умовою для
новорічних страв є їхня свіжість. Вони
повинні бути приготовані в цей же вечір,
бо вчорашнє Дракон їсти ніколи не буде
і може образитися. Тому весь стіл доведеться готувати 31 грудня, а інакше ви
ризикуєте образити господаря 2012 року.
В жодному разі на столі не повинно бути
напівфабрикатів і тим більше консервів,
паштетів та інших подібних продуктів.
Якщо ви врахуєте всі формальності і
віддасте шану Дракону, то майбутній рік у
вас складеться вдало і продуктивно!
за матеріалами
http://all-for-y0u.narod.ru
http://www.domohazyajki.com
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Полюби себе,

кожного вона є. Тому цінуйте себе і вірте,
що природа недарма розставила пріоритети
саме таким чином!

і світ відповість тим же...
Якщо людина не поважає себе, марно
чекати поваги до неї з боку інших. Якщо
хтось не любить себе, дочекатися захоплення від оточуючих теж практично
неможливо. Так організований всесвіт.
Якщо ми хочемо поваги і любові до себе
від когось, треба спочатку щиро поважати і
любити себе самого. Дратівливість, розчарування, незадоволення, песимізм треба
вигнати зі свого життя і налаштуватися на
позитивну хвилю. Ось кілька порад, як це
зробити:
1. Дуже часто можна почути вираз
«встав не з тієї ноги». Що це означає?
Людина тільки прокинулась, а вже, м’яко
кажучи, не в гуморі. Все не так, все - не
те, все дратує. Щоб з вами такого не
сталося, потрібно прокидаючись, ще не
відкриваючи очі, подумати про щось
надзвичайно гарне (людину, тварину чи предмет). Головне, щоб з’явилися
позитивні емоції.
Саме заряд емоцій зі знаком «+» допоможе збадьоритися і обрати правильну ногу!
2. Кожна людина, щонайменше 5 хвилин
вранці проводить біля дзеркала. Цей час
також можна використати для правильного налаштування. Дивлячись у дзеркало, самі собі скажіть, як мінімум 5
компліментів і, головне, повірте в їх
правдивість!
Якщо ви самі себе не любитимете,
оточуючі вас сприйматимуть так само. Тому
більше компліментів, більше любові до
себе і ви побачите, як зміниться ставлення
інших до вас.
3. Пам’ятаєте, як у відомому радянському
фільмі «Службовий роман»: «Вся скрючится, скукожится, как старый рваный башмак, и вот – чешет на работу, как будто
сваи вколачивает». Іноді таке трапляється.
Ми забуваємо, що наша зовнішність – це не
лише одяг, аксесуари, але і наша міміка,
жести, хода. Тому завжди тримайте
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себе у формі. Уявіть, що ви – кінозірка і
крокуєте червоною килимовою доріжкою:
підборіддя підняли, плечі вирівняли, груди
(байдуже якого розміру) – вперед. Кожен
крок сповнений гордості, впевненості. І не
забувайте про посмішку на обличчі. Ви –
зірка! Ніщо і ніхто не може вас затьмарити!
4. Без сумніву, кожна людина має свою
родзинку, яка відрізняє її від інших. Але
деякі люди навіть не здогадуються про
свою неповторність. Уважно вдивіться в
своє відображення у дзеркалі: розкішне
волосся, надзвичайний колір чи форма
очей, тонка талія, гарна посмішка (можна
перерахувати як мінімум сто таких деталей) – все це є ваша гордість, та сама родзинка, яку потрібно знайти і обов’язково
винести на перший план.
5. Усі ми здатні перебільшувати. Але
коли запитаєш жінку, що в її зовнішності
їй не подобається, то тоді можна почути
багато з того, що навіть і близько не є
правдою. Візьміть аркуш паперу і напишіть
на ньому все, що вас не влаштовує в собі.
Потім прочитайте вголос написане, намалюйте свій образ! Уважно вдивіться у свій
«портрет»! Ви впевнені, що це дійсно ви?
Погодьтесь, ви набагато привабливіші
за свій витвір на папері!
6. Як приємно, коли нам роблять
компліменти. Навіть проста фраза «Ти
сьогодні гарно виглядаєш!» здатна підняти
настрій на цілий день. Тому, коли вам
сказали комплімент, зупиніться на
мить і зрозумійте, що сталося. Сконцентруйтеся на отриманому позитиві. Уявіть
маленьку скарбничку і збирайте туди всі
компліменти. Чим повнішою буде скарбничка, тим більше буде впевненості в собі!
7. Народна мудрість каже «Не вродись
красивою, а вродись щасливою». І це
дійсно так! Адже окрім зовнішньої краси, існує краса внутрішня. Повірте, не у
Дім на півдороги

8. Не будьте ледачими! Якщо ви
вважаєте, що у вас є якісь вади (зайва
вага, обвислий живіт), які ви власними
зусиллями можете прибрати, то вперед.
Не лінуйтесь! Хоча б три рази на тиждень робіть вправи: бігайте, качайте
прес, присідайте і т.д. І ви побачите,
покращиться не лише зовнішність, але і
самоповага до себе. Адже лише вольова і
цілеспрямована людина може впевнено іти
до своєї мети.
9. Дуже важливо вміти правильно
підбирати одяг: за розміром, за кольором,
за фасоном. Тут варто керуватись гаслом:
краще якість, а не кількість. Порадьтесь з
друзями, почитайте журнали, оберіть саме
свій стиль! Нехай у вас буде небагато
одягу, але кожна річ підкреслюватиме
вашу красу.
10. На нашу зовнішність і спосіб життя
впливає наш внутрішній стан.
Не перенапружуйте себе. Пам’ятайте,
що з кожної ситуації є вихід, його просто
треба знайти. Не дозволяйте собі впадати у відчай. Весела, відкрита, позитивна
людина притягує до себе
гарних, добрих людей і безліч
позитивної енергетика.

12. У кожного з нас є низка мрій. Ми
прагнемо, щоб вони збулися, щоб стали
реальнішими і ближчими.
Зробіть особисту карту бажань. Це
своєрідний колаж, що складається з ваших
бажань, прагнень і цілей. Зробіть свою карту бажань яскравою, красивою і повісьте
на видне місце, аби щодня зустрічатися зі
своїми мріями і пам’ятати про те, що вони
чекають - не дочекаються, коли ж ви почнете втілювати їх у життя.
13. Деякі люди не вміють відпускати минуле, прощати собі чи іншим певні помилки. Справді, почуття образи – дуже сильне
відчуття, але воно може завадити вам рухатися далі, насолоджуватися теперішнім.
Розлучайтеся з минулим з любов’ю і
дякуйте за безцінний досвід, за допомогою якого ви починаєте творити
своє життя, не допускаючи помилок минулого. Живіть сьогоденням і
пам’ятайте, що ви творите своє майбутнє:
що ви створите в цей момент, те і будете
одержувати в найближчому майбутньому.
Творіть і створюйте свій прекрасний світ, в
якому вам буде затишно.
Анна Лозова

11. Давно доведено, що
людина притягує до себе
ту енергетику, яку сама
віддає світу, за принципом
дзеркального відображення.
Будучи злим на невдачі,
помічаючи у власному житті
тільки погане, вважаючи
себе «лузером», людина ніби
програмує себе на подальші
невдачі та поразки. Тому беручись за нову справу одразу
програмуйте себе на успіх.
Говоріть самому собі, що у вас
все вийде, все буде якнайкраще. І половину справи вже
зроблено.

www.convictus.org.ua
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ДОМАШНІЙ ТВІР

«У тебя есть
Жизнь. Она похожа на безбрежный
океан, который не имеет границ, полон
опасностей и неожиданностей. Чем глубже
нырнешь, тем дальше от поверхности. Сможешь ли ты всплыть? Получится ли у тебя
благополучно глотнуть воздуха на поверхности? Или же ты слаб, бессилен, и идешь
ко дну, медленно, переставая бороться с
течением? Что для тебя важнее? Ты хоть
когда-нибудь задавал себе этот вопрос?
Тебе нравится черная бесформенная
бездна, которая засасывает в себя? Скорее
всего, нет! Тебе хочется вырваться из объятий глубины, ты хочешь жить, дышать,
наслаждаться лазурным небом и солнечным теплом? Ну, давай же, смелее! Ищи в
себе силы! Карабкайся к солнцу.
Молодость. Она так наивна и глупа, она
так прекрасна и разнообразна. «Кто не
был молод, тот не был глуп!»
Жизненные весы. На каком понимании
они основаны?! Чаша, на которой находятся тоска, одиночество, непонимание,
горе, беда, злость, ненависть, ярость,
безысходность, чаще всего перевешивает
чашу с добром, участием, пониманием,
нежностью, любовью, счастьем, успехом,
удачей. Почему так получается? Человек
оказывается беспомощным, сталкиваясь
лицом к лицу с жизненными неурядицами.
Где искать утешения, помощи, единомышленников? В себе! Только лишь в себе. В
глубинах наших душ таится очень много
ответов на волнующие вопросы. Познай
себя, добейся от самого себя - чего ты
хочешь от жизни? Кто с тобой рядом? Кого
ты любишь, кого уважаешь? Кто твой друг,
а кто недруг? Куда ты идешь и к чему стремишься? Покопайся в лабиринтах своих
мыслей и желаний, может, именно в себе
ты отыщешь ту истину, которая тебе необходима, о которой ты так мечтал.
Наше чувство одиночества - всего лишь
состояние души, но мы не одиноки. Порой
кажется, что весь белый свет сговорился
уничтожить тебя. Ты подавлен, обессилен.
Пойми, это - всего лишь твой взгляд на
ситуацию. На самом деле, жизнь, судьба,
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ты!»

окружающая среда просто проверяют тебя
на прочность. Не горячись! Так надо Господу (или еще кому-то) понять, способен ли
ты идти дальше, бороться, сопротивляться,
найдешь ли ты силы, чтобы отстоять свое
место под солнцем. В природе происходит
такой же парадокс: выживает сильнейший,
а мудрого - избирают вожаком стаи. К нему
прислушиваются, уважают, за ним идут.
Почему бы тебе не попробовать поискать
в себе силы и мудрости? Попробуй! Даже
если ты попытаешься сделать первый шаг,
выиграешь от этого только ты.
Человек - самое непосильное для научных исследований разумное создание.
Человеческие пороки, инстинкты, желания
и образ жизни не подвластны никаким объяснениям. На сколько мы все разные и отличные друг от друга! Что движет каждым
из нас, на что мы способны?
В благополучной семье, которая одаривает ребенка вниманием, материальными
благами, любовью, заботой, опекой, этот
ребенок вырастает человеком, находящим
утешение в наркотиках. Почему? Ведь у
него было все, и все жили ради его благополучия, родители жили для него одного,
порой не обращая внимания на самих себя.
Или же возьмем другую ситуацию. Подрастает сирота, ребенок, которому так
не хватает родительской опеки, любви,
заботы, но он вырастает самостоятельным
человеком, для которого ценности жизни
заключены в понятиях: знания, семья,
стремление, духовная сила.
Почему? Почему он с самого рождения не
плюнул на несправедливость жизненного
водоворота? Что его толкало на борьбу за
место под Солнцем? Вера в себя!
Ответ один - Понимание! Понимание
того, что в первую очередь ты не одинок.

У тебя есть ты!
Наталья Мелехина,
«Дом на полпути»,
пос. Краснопавловка

Дім на півдороги

Помилуй женщину
Господи, молю, помилуй женщину,
От рожденья и до смерти грешную,
Праведную женщину и падшую,
И за всех, кто есть, помилуй каждую.
Господи, молю, помилуй женщину,
Крохотную жизнь в себе зачавшую,
И о детях умерших скорбящую,
Преданную кем-то и предавшую,
Ту, что обокрали и укравшую.
Господи, молю, помилуй женщину,
Блудную и горести не знавшую,
Ту, что ждет, и ждать уже уставшую,
Гордую и на соблазны падкую,
И за всех, кто есть, помилуй всякую.
Господи, молю, помилуй женщину,
Не оставь ни слабую, ни сильную,
Не покинь калеку и красивую,
Праведную женщину и падшую,
И за всех, кто есть, помилуй каждую.
Наталья Мелехина

м.Київ

