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Шановні читачі!

П еред Вами новий номер журналу «Дім на півдороги», в яко-
му ми спробували підготувати цікавий та інформативний ма-
теріал.

Ви помітили, що з кожним номером у нас з’являються нові рубри-
ки, ми сподіваємось, що вони будуть для вас корисними.

Найвища цінність людини – це її життя та здоров’я, тому цей ви-
пуск ми присвятили темі профілактики небезпечних захворювань 
та здоровому харчуванню. Однак ми не забули, що зараз актуальні 
теми відпочинку, моря та самопізнання.

З кожним номером ми розвиваємось і ростемо, наша команда 
стає чисельнішою, а теми різноманітнішими. Ми щиро сподіваємось, 
що і у Вас з’явиться бажання долучитися до нашої діяльності у якості 
учасників програми реабілітації центру «Дім на півдороги», а в по-
дальшому, можливо, у якості співробітників, як це зробила Наталя 
Мєлєхіна («Історія успіху. Два роки потому.») або ж у якості постій-
них читачів нашого журналу.

Наша команда щиро сподівається, що Вам сподобається і Ви із за-
доволенням проведете час із нашим виданням.

З повагою, 
редактор журналу «Дім на півдороги» 

Заган Юлія

Слово редактора
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Л ікарі зазначають, що в більшості наш організм страждає від 
двох факторів — нервове перенавантаження та незбалансо-
ване харчування. Щодо основних правил дотримання нерво-

вої рівноваги ми розповімо у наступному номері, а зараз ми хочемо 
привернути вашу увагу до основних принципів здорового харчування.

Що таке «здорове харчування»?

Здорове харчування — це повноцінне харчування, що відповідає 
енергетичним та біохімічним потребам людини, тобто вживання до-
статньої кількості білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів 
та води. Повноцінне харчування забезпечує постійний тонус вну-
трішніх органів, їх активність та життєдіяльність, допомагає побуду-
вати захист від негативних факторів.

Отож, важливу функцію в утворенні м’язів нашого тіла відіграють 
білки. Джерелом харчового білка є м’ясо, яйця, зернові культури, 
боби та молочні продукти. Вживання цих продуктів забезпечить по-
стійне надходження білка до організму та вчасне формування «буді-
вельного» матеріалу для м’язової частини нашого тіла.

Окрім білків, важливу функцію у нашому житті відіграють жири. 
Жири — це поживні речовини, які дають енергію для нашої життєді-
яльності. Недостатня кількість жирів у нашому організмі призводить 
до виснаження, в той час як надмірна кількість жирів призводить до 
ожиріння та хвороб серця.

Достатньо важливу функцію виконують вуглеводи, які є також 
джерелом енергії. В основному вуглеводи містяться у випічці, карто-
плі, солодкій їжі та фруктах.

Вітаміни та мікроелементи забезпечують правильний обмін речо-
вин в організмі.

Збалансований підхід у харчуванні допоможе тримати організм 
у тонусі і забезпечить хороше самопочуття.

Окрім знань про поживні речовини та їх вплив на організм, варто 
знати трохи більше про основні принципи здорового харчування. 
Більшість із них є загальновідомими, і, можливо, більшість із них ви 
знаєте та використовуєте, проте ми б хотіли нагадати. Отож, серед 
основних принципів здорового харчування рекомендують:

 • вживайте склянку води перед прийомом їжі. Це забезпечить хо-
рошу роботу кишечника та зменшить ризики переїдання. Важли-
во пам’ятати, що вода є одним із основних компонентів нашого 

Харчування як воно є
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організму, тому намагайтесь яко-
мога частіше поповнювати її запаси 
впродовж дня;
 • сніданок слід починати із каш 

(краще за все вівсянка) та фрук-
тів. Такий набір продуктів за-
безпечить вам заряд енергії на 
цілий день;

 • їжте часто, але маленькими пор-
ціями (вставати потрібно з-за 
столу із відчуттям легкого голо-
ду — так шлунок поступово буде 
зменшуватися в розмірі і з часом 
буде «просити» все менше);

 • пам’ятайте, що перерва між прийомами їжі має бути не біль-
ше 3–3,5 годин. Якщо вона буде більша, то організм почне 
запасатися поживними речовинами, що призведе до ожиріння. 
Якщо ж менше, то це може загрожувати переїданням, що знову 
ж таки призведе до ожиріння;

 • намагайтеся не пити під час прийому їжі, оскільки це призво-
дить до зменшення концентрації кислотності шлункового соку, 
що уповільнить перетравлення їжі;

 • намагайтеся їсти якомога більше свіжих овочів та фруктів;
 • тваринний білок варто вживати в обід та на вечерю. Перевагу 

надавайте білому м’ясу (курятині) та рибі;
 • збагачуйте свій щоденний раціон рослинними білками (горох, 

квасоля, горіхи);
 • намагайтеся вживати жири у зимову пору року, вони забез-

печать витривалість та працездатність на холоді;
 • спробуйте мінімалізувати вживання смаженої їжі, надавайте 

перевагу вареним чи пареним стравам;
 • бажано не вживати гарячі страви та напої із одноразового 

посуду. Під час нагрівання пластмаса має властивості пере-
давати токсини у їжу;

 • пам’ятайте, що сьогодні найбільш шкідливими продуктами є: 
ковбаса, майонез, кетчуп, газована вода, чіпси, сухарики 
та спиртні напої.

Максимально дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете від-
новити здоров’я вашого організму та відчути смак життя.

Звичайно, ми розуміємо, що в умовах проживання у місцях по-
збавлення волі у вас є мінімум шансів, аби самостійно формувати 
власний раціон та приймати їжу відповідно до свого біологічного 
ритму. Однак після повернення ці правила допоможуть вам віднови-
ти ослаблений організм.
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Усвідомлюючи наявність проб-
лем зі здоров’ям наших учасниць 
програми, соціальні працівники 
та й самі учасниці, які приходять 
програму адаптації у «Домі на пів-
дороги», намагаються відновити 
та зміцнити своє здоров’я також 
за допомогою харчування.

Так, ознайомившись із типовим 
меню (див. нижче) нашої устано-
ви, ви зрозумієте, що у нас годують 
не лише смачно, але й корисно. 
Це меню розробляється разом із ді-
єтологом, але воно побудоване так, 
щоб і побажання учасниць програми теж були враховані.

Страви обираються не складні у приготуванні, але збагачені біл-
ками, жирами та вуглеводами. Варто зазначити, щодобова норма 
калорій теж враховується. Крім того, на території центру є спеці-
ально облаштована теплиця, де ми вирощуємо сезонні овочі та зе-
лень впродовж усього року. А взимку мешканки центру можуть по-
ласувати власноруч законсервованими фруктами та овочами.

У нашій програмі ресоціалізації їжа та її приготування є досить 
важливим компонентом. Це зумовлене тим, що переважна більшість 
жінок, які до нас приходять, майже ніколи або дуже рідко готували. 
Більшість готувати взагалі не вміють. Вирішити це досить важливе для 
життя питання допомагають як соціальні працівники, так і самі учас-
ниці, які вже мають досвід. Кожного тижня наші працівники нама-
гаються провести майстер-клас із приготування якоїсь нової страви. 
Так, ми уже давно випікаємо хліб самостійно. Повірте, випечений 
самостійно хліб смакує набагато краще, ніж куплений. Крім того, ми 
намагаємось самостійно забезпечити себе консервованими овочами 
та фруктами на зиму. Тому приїхавши до нас, ви навчитесь не лише 
пекти хліб, готувати борщ, але й самостійно робити консервацію.

Як зізнаються самі учасниці програми, процес приготування їжі 
є досить хвилюючим. Найемоційнішими є перші чергування на кух-
ні: вдасться чи не вдасться приготувати щось смачненьке, як оцінять 
приготовлені страви інші. Проте із набутим досвідом все стає цікаві-
шим, з’являється бажання дивувати, експериментувати, придумувати 
щось своє. Для прикладу, готуючись до Нового року, жінки прикра-
сили новорічний стіл салатом у вигляді змії — символу цього року.

Відчути домашню атмосферу допомагає колективна підготовка до 
свят, таких як Новий рік, Різдво, День народження та інші. Вже стало 
традиційним збиратися разом на кухні для приготування святкового 
столу, де дуже багато смачних та цікавих страв.
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Після такого кулінарного досвіду 
багато наших учасниць хочуть по-
єднати своє життя із приготуванням 
страв, — досить часто влаштову-
ються на курси кулінарів і в подаль-
шому працюють за спеціальністю.

Отож, здорове харчування є не 
лише запорукою здоров’я, але 
й може стати вашим щасливим 
квитком у нове життя.

Якщо у вас у серці щось від-
гукнулося і вам захотілося від-
чути смак справжнього дому, 
навчитись бути господинею, 

підлікуватись чи просто відпочити, заповніть анкету (стор. 7–8), 
і ми з радістю допоможемо вам!
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Сніданок

Чай Чай Чай Чай Чай Чай Чай

Хліб 
з маслом

Вівсяна 
каша

Хліб 
з сиром

Варені 
яйця

Манна 
каша

Хліб 
із ковбасою Яєшня

Хліб 
з маслом

Хліб 
з маслом

Хліб 
з маслом

Обід

Суп 
вермише-

левий

Борщ 
червоний

Суп горо-
ховий

Тушкована 
картопля

Вареники 
із карто-

плею

Борщ 
зелений 

Перець 
фарширо-

ваний

Плов 
із м’ясом

Верми-
шель Гречка Жарена 

риба
Салат 

із моркви
Каша 

«Артек»
Салат із 
капусти

Салат 
«шуба»

Котлета 
із курятини

Жарена 
печеня

Салат 
із капусти

Котлети 
з риби

Салат із 
капусти

Салат 
із огірків

Салат 
із буряка

Підвечірок

Яблуко Банан Апельсин Банан Яблуко Банан Апельсин

Вечеря

Молоко Чай Кефір Чай Молоко Чай Кефір

Пироги Млинці Млинці 
із м’ясом Пироги Млинці Тушкована 

капуста Млинці

Печиво Печиво

Типове щотижневе меню «Дому на півдороги»



7

ww
w.

co
nv
ict

us
.or

g.u
a

Я кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчен-
ня ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і по-
чати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть 

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

ними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:
Центр «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Крас-

нопавлівка, Лозівський р-н, Харківська область, 64620

Прізвище, ім’я та по-батькові ________________________________
___________________________________________________________
Громадянство ______________________________________________
Вік ______________________________________
Скільки судимостей було, враховуючи цю? ______________
________________________________________
________________________________________
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто _____________________________________
Колонія ____________________________________
Відділення __________________________________
Строк Вашого ув’язнення:
______________ років _________________ місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?
Так ______ Ні ______
Якщо так, то яких саме? ____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Анкета-заявка 
на участь у проекті 
«Дім на півдороги»
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Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку ________________________________________
квартира / кімната у квартирі _________________________________
дім / частина дому __________________________________________
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яку саме? ______________________________________
___________________________________________________________
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви родичів?
Так ________ Ні ________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із ро-
дичами?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви дітей? _________________________________________
Стать ______________________________________________________
Вік ________________________________________________________
З ким зараз перебуває ______________________________________
___________________________________________________________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми?
Так ________ Ні ________
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особли-
вого догляду?
Так ________ Ні ________
Якщо так, вкажіть, які саме _________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці 
частини / загону ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата ______________________ Підпис ______________________
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П рацівники нашої організації активні не лише 
у професійному житті, але й у суспільно-
му. Ми в однаковій мірі піклуємось як про 

клієнтів наших громадських центрів, так і про на-
селення України вцілому. Постійно працюючи із 
групами ризику, ми дізнаємося про справжній стан 
речей раніше, ніж масмедіа чи державні органи. 
Ми не теоретики, ми працюємо з реальними людь-
ми, чуємо їх проблеми, історії та переживання.

Аналізуючи епідеміологічну ситуацію в Укра-
їні, громадські організації намагаються привер-
нути увагу державних органів до відсутності 
програм лікування вірусних гепатитів. За роз-
рахунковими даними, в Україні понад 3,5 млн. 
людей інфіковані вірусними гепатитами, з них 
близько 1,2 млн. — вірусом гепатиту С. Най-
частіше інфікування відбувається через несте-
рильні медичні, стоматологічні та косметологіч-
ні інструменти. При цьому більшість людей не 
знають про те, що вони інфіковані: у 80% випадків хвороба розви-
вається безсимптомно, непомітно для людини та переходить у хро-
нічну стадію, яка закінчується цирозом і раком печінки.

Ситуація ускладнюється тим, що лікування є дорогим і подекуди 
сягає від 60 тис. до 120 тис. грн., не включаючи діагностику, що 
є недоступним для пересічного громадянина. Тому дуже важливою 
є участь держави у забезпеченні доступності діагностики та лікуван-
ня всім, хто цього потребує. Наряду з цим, необхідно не забувати 
про профілактику інфікування вірусними гепатитами, де ключовим 
елементом є не лише обізнаність державних органів про ситуацію, 
що склалась, але й самого населення.

Зважаючи на ці фактори, працівники «Конвіктус Україна» за під-
тримки МФБ «Відродження», МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/
СНІДу в Україні» та Васильківської державної адміністрації, провели 

ВБО «Конвіктус Україна» 
та Всесвітній день боротьби 
із вірусними гепатитами
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масштабну акцію — 28 липня у Всесвітній день 
боротьби із вірусними гепатитами.

У цей день громадські організації по всій Укра-
їні нагадали Уряду країни про 3,5 млн. інфікова-
них гепатитами людей в Україні та зобов’язання 
затвердити Державну цільову соціальну програ-
му з протидії поширенню вірусних гепатитів із 
виділенням коштів на лікування.

Окрім привернення уваги державних органів, 
ще одним ідейним компонентом акції було поін-
формувати жителів містечка про епідемію захво-
рювання гепатиту С та надати можливість пройти 
безкоштовне, анонімне тестування за допомогою 
швидких тестів на Гепатит С та В.

Місцем проведення акції було обрано міський 
парк «Венеція». Це одне з улюблених місць відпо-
чинку городян, і у вихідні дні тут особливо людно.

Основою акції став флешмоб, 
у ході якого дитячий танцювальний 
колектив «Веселка» продемонстру-
вав свою небайдужість до здоров’я 
українців. Всі бажаючі могли отри-
мати консультації лікарів щодо ге-
патитів, пройти тестування, отри-
мати роздаткові матеріали у вигляді 
презервативів. Присутнім також 
пропонувалися буклети, в яких 
кожен міг отримати блок необхід-
ної інформації про гепатит С. Під 
час акції пролунало звернення до 
Губернатора області щодо необ-

хідності розробки та затвердження 
обласної програми протидії вірусним гепатитам. За час проведення 
акції було зібрано 153 підписи під зверненням до Голови Київської 
обласної адміністрації.

У ході акції жителі міста запрошувались до діяльності «Живої бі-
бліотеки», що була присвячена життєвим історіям про гепатити де 
кожен бажаючий мав змогу поспілкуватися з людиною, яка грала 
роль «живої» книги, та отримати відповіді на свої питання із перших 
вуст. Захід проходив у привітній атмосфері, яку випромінювали во-
лонтери та учасники акції.

Незважаючи на весь інформаційних потік, спілкування з людьми за-
свідчило, що, недивлячись на те, що у місцевих лікарнях та приміщеннях 
громадських організацій достатньо літератури та плакатів про гепатит С, 

Євгенія Кувшинова під час акції у м. Васильків

Співробітники ВБО «Конвіктус Україна»
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кожен другий мало обізнаний із передумовами захворювання. Ті, хто 
володіють деякими знаннями, не розуміють, яку загрозу несе ця хвороба 
людству. Втім, були й такі, хто втратив друзів, близьких людей, яким діа-
гностували рак або цироз печінки, що є наслідком хронічного гепатиту С.

Отримана від нас інформація спонукала значну частину людей про-
йти тест на гепатити В та С. При чому серед бажаючих були люди різних 
вікових категорій. Результати тестування шокували: серед 48 протесто-
ваних людей, у 6 осіб виявився позитивний результат швидкого тесту 
на Гепатит С. Для більшості це стало жахливою несподіванкою, адже 
вони вели безпечний спосіб життя і вважали себе цілком здоровими.

Для того аби більше дізнатись про основні аспекти гепатиту С, 
профілактику та лікування — читайте наступну статтю.

Учасники акції дитячий танцювальний колектив «Веселка»

Команда ВБО «Конвіктус Україна» (м. Васильків)
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М и дуже часто чуємо, що українцям загрожують чисельні не-
безпечні хвороби, що подекуди призводять до смерті. Серед 
найбільш поширених в Україні можна виокремити туберку-

льоз, ВІЛ-інфекцію, гепатит С, рак та серцеві хвороби. Ми спеціально 
підготували матеріал про одну із таких хвороб — вірусний гепатит С.

Гепатит С — це захворювання печінки, що викликане вірусом ге-
патиту С (НCV). Вірус проникає у клітини печінки, використовує ге-
нетичні механізми клітин для відтворення власних копій, які в свою 
чергу заражають більше клітин. Приблизно у 15% випадків гепатит 
С перебігає в гострій формі, це означає, що тіло саме позбавляєтся 
від вірусу без довгострокових наслідків. На жаль, у більшості випадків 
(85%), інфекція стає хронічною і поступово руйнує печінку. З часом 
це призводить до цирозу і раку печінки.

Лікарі та громадські організації б’ють на сполох через кількість інфі-
кованих на гепатит С, оскільки гепатит С швидко передається через кров 
та у звичайних умовах важко діагностується. У більшості хворих (80%) 
перебіг гепатиту С безсимптомний протягом тривалого часу. Хворий 
не відчуває якихось разючих змін, або ж якщо щось і змінюється у само-
почутті, то симптоми дуже легко сплутати із симптомами інших хвороб.

За даними Всесвітньої Організації Здоров’я, понад 180 мільйонів на-
селення Землі інфіковано вірусом гепатиту С (далі ВГС). Щороку ще 
близько 3–4 мільйонів осіб інфікується. Вчені дослідили, що майже 40% 
осіб, у яких було діагностовано ВГС, інфікувались через спільне вико-
ристання інструментів для введення ін’єкційних наркотичних речовин.

Вірус гепатиту С передається при прямому контакті з людською 
кров’ю. Наприклад, Ви можете інфікуватися у випадках, якщо:

 • Ви коли-небудь вживали наркотики і при цьому користувалися 
спільними шприцами або голками;

 • Вам переливали кров або проводили пересадку органів від до-
норів із вірусом гепатиту С;

 • Ви коли-небудь працювали в лікувальних установах і мали часті 
контакти з кров’ю на своїй роботі, особливо випадкові уколи 
голками;

 • У Вашої матері був діагностовано вірусний гепатит С, оскільки ця 
інфекція може передатись від матері до дитини під час пологів;

 • Ви мали статевий контакт з інфікованим вірусом гепатиту С;

Ãепатит С — 
збереæемо своє здоров’я
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 • Ви жили із людиною інфіко-
ваною гепатитом С і корис-
тувалися його предметами 
особистої гігієни, такими як 
приладдя для гоління, зубна 
щітка, на яких могли залиша-
тися частинки крові;

 • Ви перенесли які-небудь опе-
рації, у т. ч. стоматологічні.

Доречно буде зауважити, що ін-
фікуватись побутовим шляхом 
(через рукостискання, обійми, 
чхання чи розмові) неможливо. 
Обо в’яз ковим елементом інфіку-
вання є контакт із кров’ю інфіко-
ваної особи.

Вірус гепатиту С може вижива-
ти на оточуючих поверхнях при 
кімнатній температурі принаймні 
16 годин, але не більше 4 днів.

Після закінчення інкубаційного 
періоду, під час якого вірус роз-
множується і адаптується в організ-
мі (2–26 тижнів), хвороба починає 
проявляти себе. Приблизно 70%–
80% хворих із ВГС не мають будь-
яких симптомів. Деякі люди, однак, 
можуть відзначати легкі чи важкі 
прояви хвороби через деякий час 
після зараження. Якщо в інфікованої 
людини знижений імунітет, то гостра 
форма гепатиту після зараження проявляється як звичайне ГРВІ (гостре 
распіраторне захворювання), при цьому у хворого з’являються нети-
пові симптоми, такі як поява алергічних реакції, загальна інтоксикація, 
незначне підвищення температури, хронічна втома, підвищена стомлю-
ваність, головний біль, з’являються різні шлунково — кишкові розлади.

При хронічному протіканні вірусного гепатиту довгі роки за-
хворювання може ніяк себе не проявляти, носити безсимптомний 
характер. Це може тривати від 15 до 25 років, при цьому функції 
печінки поступово слабшають і, як наслідок, можливі пошкоджен-
ня печінки, такі як: стеатоз (накопичення жиру в клітинах печінки), 
фіброз (утворення рубців в тканини печінки), цироз (тяжке ура-
ження печінки, що супроводжується незворотним — зміною ткани-
ни печінки, критично впливає на її праце здатність). Цироз печінки 
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спостерігається у 20% людей із 
хронічним гепатитом C. На пізніх 
стадіях цирозу, коли печінка пе-
рестає працювати належним чи-
ном (декомпенсований цироз пе-
чінки), можуть з’явитися одне або 
декілька із наступних ускладнень:
 • асцит — стан, при якому в че-

ревній порожнині скупчується 
вільна рідина;

 • енцефалопатія — у результаті 
відмови печінки організм не 
може знешкоджувати токсини. 
Вони (токсини) потрапляють 
у кров і викликають ураження 
головного мозку.

Тривалі кровотечі при ударах і травмах, верикозні  кровотечі — 
в результаті, порушення нормальної роботи печінки, знижується рі-
вень згортання крові, в результаті навіть при невеликій травмі кров 
довго не зупиняється. Крім того, у 1–5% людей із хронічним гепати-
том С розвиваєтся рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома).

Діагностикою та лікуванням гострого гепатиту С займається лі-
кар-інфекціоніст, хронічного гепатиту С — гепатолог або гастро-
ентеролог.

Окрім лікування медикаментами, необхідним є збалансоване 
харчування, спокійний сон, відсутність надмірних фізичних наван-
тажень та виснажливих хвороб.

Найбільш ефективне лікування гепатиту С — це комбінована те-
рапія інтерферону і рибавірину. Інтерферон бореться із інфекці-
єю, а рибавірин підсилює дію інтерферону. Небезпека гепатиту С 
ще й у тому, що ефективної вакцини, здатної захистити від інфіку-
вання гепатитом С, не існує.

Цілями лікування є:
Зменшити або усунути запалення печінки, щоб попередити пере-

хід гепатиту у цироз.
Зменшити кількість або повністю усунути вірус з організму, зокре-

ма з печінки.
Людям з ВГС слід перебувати під контролем досвідченого ліка-

ря. Їм слід уникати алкоголю, оскільки це може викликати додаткові 
ушкодження печінки. Обов’язково потрібно порадитися із медич-
ними фахівцями, перш ніж приймати будь-які препарати без ре-
цепта, так як вони можуть завдати шкоди печінці.

Скільки років живуть з гепатитом С люди, які ведуть здоровий спо-
сіб життя?

Фази розвитку вірусного гепатиту С
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Сам вірус не є 100% «вбивцею» людини, він 
тільки сприяє розвитку патологічних процесів, 
що скорочують життя інфікованої людини. Ми не 
можемо говорити про те, що існує конкретний 
період, протягом якого відбуваються руйнування 
в організмі, що призводять до смерті. Все дуже 
індивідуально і залежить від багатьох факторів, 
в першу чергу від віку пацієнта, тривалості ін-
фекції, стану імунітету, здорового способу жит-
тя, вживання наркотиків, алкоголю та куріння, 
призначення адекватного своєчасного лікуван-
ня, наявності супутніх хронічних захворювань.

До групи ризику потрапляють усі особи, які 
мають контакт або користуються речами, які мо-
жуть мати контакт із кров’ю інфікованої особи.

Проте попередити інфікування можна, дотри-
муючись основних принципів здорового спосо-
бу життя та наступних порад:

Ніколи не користуйтеся спільними голками, 
спільною ватою та джгутами, які використовуються 
в процесі вживання ліків та ін’єкційних наркотиків.

Не користуйтесь чужими предметами осо-
бистої гігієни, такими як бритви, зубні щітки, ку-
сачки для нігтів, або навіть сережки. Свої предмети гігієни тримайте 
окремо від предметів інших людей, з якими живете.

Татуаж або пірсинг проводьте тільки стерильним обладнанням. 
При татуюванні переконайтеся, що для кожного клієнта використо-
вується нова голка і окрема баночка туші. Пірсинг повинен проводи-
тися новою голкою — вимагайте, аби упаковку розгортали при вас.

Закривайте будь-які порізи або відкриті рани.
Хоча ризик передачі при статевому контакті невеликий, його 

можна знизити ще більше, використовуючи презерватив.
Дотримуючись цих порад, ви у більшості випадків зможете вбе-

регти себе від інфікування. Однак з метою профілактики потрібно 
щорічно проходити тестування на вірусні гепатити.

Зважаючи на вищезазначену інформацію, ми радимо згада-
ти, чи були у вас випадки ризикованої поведінки. Якщо ж ви не 
пам’ятаєте, чи був у вас контакт із кров’ю потенційно інфікованої 
особи, або просто піклуєтесь про своє здоров’я — пройдіть тесту-
вання на гепатит С.

Будьте впевненими, що ваша печінка здорова і їй нічого не 
загрожує! Пройдіть тестування, яке є безкоштовним у нашому 
центрі.

Стаття підготовлена Анною Ключкою

Анна Ключка. 
Керівник напрямку роботи 
із споживачами ін’єкційних 

наркотиків у м. Києві
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У минулому номері нашого журналу автори приділили увагу 
жіночому репродуктивному здоров’ю, у продовження цієї 
теми, ми хочемо ознайомити наших читачок із основними 

правилами жіночої гігієни.
Піклуватись про своє здоров’я не лише корисно, але й необхідно, 

адже дотримуючись правил інтимної гігієни жінки, Ви зможете по-
передити захворювання, що передаються статевим шляхом.

Основним індикатором жіночого здоров’я є виділення із піхви 
(рос. влагалище) жінки. Це природній процес для організму жінки. 

Власне, вже за цими виділеннями можна визна-
чити чи хвора жінка. У здорової жінки виділення 
в’язкі, прозорі жовто-білого кольору. Якщо Ви 
спостерігаєте густі, неприємного запаху і ко-
льору виділення, то варто звернутися до лікаря, 
адже це є первинні ознаки хвороби.

Для того щоб уникнути хвороб, що переда-
ються статевим шляхом, варто дотримуватись 
певних порад, серед яких:

Для інтимної гігієни краще використовувати 
теплу воду. Для того щоб не занести інфекцію 
у піхву з області заднього проходу, — рухи ма-
ють бути у напрямку вперед-назад, уникайте 
протилежних рухів. Це стосується потоку води 
та використання туалетного паперу.

При водних процедурах не направляйте силь-
ний потік води у піхву, адже вода під тиском не 
лише вимиває повністю захисну оболонку, але 
й сприяє потраплянню хвороботворних бакте-

рій, які викличуть запалення статевих органів. Милом можна мити 
тільки навколо піхви, тобто зовнішні статеві органи. Пам’ятайте, що 
миючись милом після кожного статевого акту, Ви зменшуєте імунітет 
мікрофлори. Тобто мило знищує не лише хворобливі, але й «хороші» 
бактерії. Для того щоб тримати баланс — використовуйте мило чи 
інші миючі засоби не щоразу.

Під час статевого акту використовуйте презерватив. Власне, це 
один із засобів захисту, що на 98% захищає від хвороб, що переда-
ються статевим шляхом, та небажаної вагітності.

Для написання статті використана листівка «Советы о женской интимной 
гигиене» МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2013 року

Ãігієна æінки
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У минулому номері у Вас уже була нагода прочитати одну із попу-
лярних притч, яку використовують для того, щоб підготувати лю-
дей до змін, дати матеріали для того, щоб подумати і, можливо, 

відкрити для себе щось нове чи раптом усвідомити таку відому істину.
Цього разу ми теж вирішили підготувати притчу, яку варто про-

читати. Як і зазвичай, після притчі Ви знайдете ряд запитань, які до-
поможуть систематизувати Ваші думки.

Гірчичне зерно

У далекій країні жила молода жінка, яку зва-
ли Касиготамі. У неї був один єдиний син, якого 
вона дуже любила і душі в ньому нечаяла. Однак 
хлопчик раптово захворів і, недивлячись на всі 
намагання Касиготамі його врятувати, помер.

Жінка була настільки обезкровлена горем, 
що ніяк не могла прийняти втрату і постійно зви-
нувачувала себе у всьому. Вона взяла мертве дитя 
на руки і почала ходити по всіх друзях і лікарях із 
проханням врятувати його. Жінка падала на ко-
ліна, пропонувала будинок і гроші, однак скрізь 
чула лише одну відповідь: «Касиготамі, твоє дитя 
померло. Його ніщо не врятує».

Жінка все ж відмовлялася вірити у свою втра-
ту і з мертвим дитям на руках пішла до Будди 
просити допомоги. Вона плакала і благала, вона 
просила ліків, які б могли врятувати дитину.

Будда змилувався над бідною жінкою і ска-
зав, що він може приготувати ліки, які врятують її дитину, однак 
для цього йому потрібні секретні інгредієнти, серед яких є гірчичні 
зерна. Ці інгредієнти може дістати лише мати.

«Однак, — додав Будда, — кожне із цих зернят необхідно взяти 
в домі, де ніхто ніколи не помирав — ні батьки, ні діти, ні слуги».

Касиготамі одразу ж вирушила в дорогу, для неї кожна хвилина 
була дорогою. Вона мандрувала від дому й до дому в надії знайти за-
повітні зерна. І кожен, з ким вона говорила, кому розповідала свою 
історію, був готовий допомогти, дати не одне, а одразу жменю зер-
нят. Однак у кожного хтось у домі помирав, кожен втратив когось — 
бабусю, дідуся, батьків чи дітей. Жодну родину не оминуло горе.

Істина в казках
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Зажурена Касиготамі повернулась до Будди. Вона обережно 
опустила тіло своєї дитини на землю і сказала: «Тепер я зрозуміла, 
що намагався ти і решта людей мені сказати».

І Будда зі співчуттям відповів жінці: «Ти думала, що ти самотня 
у своєму горі. Однак природа життя така, що ніхто не може уник-
нути страждань, адже все у цьому світі плинне».

Мораль: Змін не можна уникнути

Асоціації / Відкриття

Яким чином Ви можете пов’язати цю історію зі своїм життям?
___________________________________________________________

Зі своїм особистим досвідом змін?
___________________________________________________________

Які зміни важче всього прийняти Вам й іншим людям?
___________________________________________________________

Ця історія про те, що змін не уникнути. Ви погоджуєтесь із цим? 
Чому?
___________________________________________________________

Можна уникнути страждань через те, що все приходить і минає?
___________________________________________________________

Які позитивні зміни можуть відбутися, якщо Ви будете думати про 
все, як про те, що пройде?
___________________________________________________________

У статті використані матеріали Маргарет Паркін 
«Сказки для управления изменениями», 2005 рік
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« М ова» кольорів інтернаціональна, її розуміли всі і за-
вжди. Звичайно, кожен по-своєму, але кожен може 
сказати, що в нього є певна асоціація з тим чи іншим 

кольором. Психологи і психіатри на підставі переваги або любо-
ві людей до певного кольору визначають характер людини, його 
схильності, сильні та слабкі сторони, навіть стан здоров’я.

Є кольори, яких ми інстинктивно уникаємо, вони нас дратують, 
викликають відчуття дискомфорту і занепокоєння, на інші ж нам 
приємно дивитись, ми або збадьорюємось або ж навпаки почуває-
мось комфортно в тих умовах.

Те, як ми сприймаємо кольори, залежить як від самих кольорів, 
так і від особливостей нашого сприйняття. Кожна людина реагує на 
певні кольори по-різному, адже і кожен колір впливає на різних лю-
дей по-різному, залежно від темпераменту і стану здоров’я.

На підставі даних, одержаних вченими і дослідниками, можна 
скласти корисну (навіть необхідну) картину у відповідності до улюб-
леного кольору певному типу характеру.

Знаючи це, Вам буде простіше орієнтуватися «з ким Ви маєте справу».
Рідко людина любить тільки один колір. Як правило, їх декілька. 

З’ясуй те найулюбленіший — це буде основна характеристика, а на-
ступний колір дасть Вам індивідуальну картину додаткових рис.

Особливу увагу варто приділити «нестерпним» кольорам. Маючи 
цю інформацію, ви зможете розтлумачити, які властивості характеру 
дана особа не сприймає або взагалі засуджує.

Спробуйте спочатку для себе відповісти на запитання: «А який 
колір подобається мені?». Якщо ви вже визначились із кольором, 
можемо дізнатись трохи більше про вас.

Білий

У шанувальників цього кольору високо розвинена уява, віра, ре-
лігійність. Віддають перевагу спокою і миру. Їх характеризує по-
лярність — віддалення і наближення, співчуття і відчуженість. У них 
спостерігаються крайнощі у почуттях та спілкуванні з людьми: або 
люблю або ненавиджу, чогось середнього зазвичай немає; мають 
розвинену інтуїцію. Особи, яким довподоби білий, мрійливі, що 
штовхає піднестися або увись, в небеса, або вниз, наприклад, до 
наркотиків. Це свободолюбові особи, які не витримують обмежень 
і намагаються бути вільними як думками, так і тілом.

Характер за кольором
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Чорний

Це символ ночі, знищення і воскресіння. Він 
виражає захист від збудливих впливів і витіс-
нення їх. Прихильники чорного завжди готові 
до боротьби, полум’я пристрасті і вогню ніколи 
їх не покидає. Всі їх відчуття «дуже». Це люди 
бунту, але не внутрішнього, а нав’язаного ситу-
ацією й оточенням. Люди «чорного кольору» не 
завжди реально оцінюють ситуацію, а тому про-
грають, чому глибоко страждають. Незалежно 
від мети, вони намагаються максимально швидко 
її досягти і дуже часто тратять значні зусилля на 
це. Це люди, які чітко знають, що їм потрібно і як 
цього досягти. Корисно буде мати такого друга, 
який буде вас мотивувати і розпалювати почуття 
конкуренції.

Темно-сірий

Осіб, яким довподоби цей колір, характеризує логічне мислення, 
любов до науки, медицини і техніки, уміння вирішувати найскладніші 
проблеми. Прихильники цього кольору люблять порядок, кожна річ 
у них має своє місце як у побуті, так і в думках. У складних ситуаціях 
до них звертаються за допомогою: вони здібні до аналізу своїх і чу-
жих вчинків, роблять логічні висновки. Це незамінні порадники та 
друзі, які не тільки готові допомогти, але й можуть логічно пояснити, 
чому варто діяти так чи інакше у певних ситуаціях. Шанувальники 
сірого можуть досягати великих висот у всіх областях — як в гумані-
тарних науках, так і в техніці. Це безперечно талановиті особи. Для 
цих людей важливо досягти постійного, гармонійного стану рівноваги 
(без напруги і збудження), що дає задоволення і виконання бажань.

Світло-сірий

Любителі цього кольору розумні, розсудливі, швидкі і невпинні. 
Це колір молодості, швидкого темпу, але і втечі від себе і від труд-
нощів. Їх відвертість вербує їм друзів, проте вони не терплять об-
межень, навіть у тому випадку, коли створюють їх самі. Як правило, 
шанувальники цього кольору уникають труднощів, не ускладнюють 
собі і комусь життя. Їх неуважність заважає їм в концентрації уваги 
і медитації. Їх відрізняють різноманіття думок, уміння завжди збе-
рігати відчуття міри, інтелігентність і комунікабельність. Іноді їх об-
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винувачують у відсутності тепла 
або глибини. Це не так. Така по-
ведінка є наслідком їх боязкості. 
Ці люди дуже вразливі.

Червоний

Фанати червоного — це люди 
пристрасні, люблять керувати, бути 
лідерами. Вони роблять це якісно 
і на найвищому рівні. Шанувальни-
кам червоного варто остерігатись 
амбіцій і не зазнаватись, адже тоді 
вони втрачають логічність та адекватність думки. Хоббі цих людей ма-
ють широкий спектр: від полювання, спорту до автомобільних гонок. 
При цьому заняття можуть мати протилежні властивості, наприклад, 
заняття йогою і автомобільні перегони. Теж саме можна сказати і про 
їх емоційний стан: вони можуть бути спокійними і врівноваженими, 
а вже за кілька хвилин занадто збудженими та активними. Ці люди 
вибухові, проте швидко заспокоюються. У конфліктах завжди зай-
мають позицію агресора та виступають лідируючою стороною. 
Під час стресових ситуацій краще почекати, доки особа заспо-
коїться і буде готовою сприймати логічні аргументи. Якщо у вашо-
му житті спостерігається спокій, а вам хочеться драйву — заведіть 
собі друга — шанувальника червоного кольору і ваше дозвілля ста-
не яскравим і незабутнім. Але будьте готові до емоційних сплесків 
та перепадів.

Рожевий

Шанувальники рожевого — люди дуже м’які, перебувають все 
життя у світі марень, казок і очікуванні чудес. Вони розслаблені, 
ніжні, мріють про піднесену любов, віддають перевагу домашньому 
затишку і комфорту над походами і наметами. Дійсність вони бачать 
крізь «рожеві окуляри», що дозволяє їм зберегти спокій і нервову 
систему. Ці люди часто підводять оточуючих, оскільки вони пере-
оцінюють свої сили, більше обіцяють, ніж можуть зробити. Їх обі-
цянки часто ілюзії. Але після життєвих бурь швидко заспокоюються 
і, як правило, доживають до глибокої старості, адже не приймають 
близько «до серця» всі негаразди та конфлікти. Шанувальники ро-
жевого завжди зможуть вас заспокоїти і принести у повсякден-
не життя казку. Це особи, які знають, як зробити приємне, їм 
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можна довірити придумати концепцію свята, 
нову рекламну кампанію чи щось творче, але 
будьте готовими реалізовувати цю ідею само-
стійно. Любителі рожевого кольору зазвичай 
потребують допомоги та захисту.

Жовтий

Це колір енергії. Він може сприяти реалізації 
як матеріальних, так і духовних цінностей. Він 
виражає основну психологічну проблему свого 
шанувальника — необхідність розкритися, бути 
визнаним і улюбленим. Шанувальники жовто-
го — люди творчості, сильні духом і волею, лю-
блять владу, вміють концентрувати силу і волю 
і направляти її туди, де вона буде найбільш ефек-
тивна. Вони можуть досягати успіху як в науці, 
так і на театральних підмостках. Уміють багато 

і плідно працювати, проте уміють й забезпечувати повноцінний від-
починок собі й іншим. Шанувальники жовтого відкриті, їх життя ряс-
ніє яскравими митями. Вони розумні і чутливі, а іноді і надчутливі. 
Всією своєю сутністю спрямовані на щастя і своєю наполегливістю 
досягають його. Вони щедрі, користуються визнанням оточуючих, 
уміють «смакувати» життя і передавати досвід іншим. Разом з тим 
для них характерне терпіння та наполегливість. Ці люди викликають 
заздрість в оточуючих, і їм потрібна мобілізація всієї своєї інтелігент-
ності, щоб не проявляти властиву їм гордовитість та часткову агресію.

Оранжевий

Це посилений, концентрований жовтий. Шанувальникам оран-
жевого властиві всі характеристики жовтого. Однак, дуже часто ша-
нувальники оранжевого кольору не дотримуються особистих меж, 
вони не відчувають, якщо створюють комусь дискомфорт. Якщо у вас 
серед друзів є шанувальники цього кольору, намагайтесь їм у прий-
нятній формі нагадувати про особистий простір і зони комфорту.

Світло-зелений

Це колір молодості, рівноваги, невловимого швидкоплинного щас-
тя. Любителі цього кольору люди м’які, що уміють цінувати співпра-
цю, мають витончений смак та вирізняються ніжністю. Їм властиве 
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почуття справедливості, доброзичливо сті, парт-
нерства, вони дуже відповідально ставляться до 
поставлених завдань, вміють говорити саме те, 
що від них очікують, проте самі вислуховувати 
не вміють. Саме невміння дослухати до кінця 
є одним із найбільших недоліків шанувальників 
цього кольору.

Темно-зелений

Шанувальники темно-зеленого розумні і на-
полегливі. Люди цього кольору створюють всі 
земні блага, забезпечують собі матеріальне під-
грунття. Вони солідні і респектабельні, люблять 
дорогі та коштовні речі, для них характерна лю-
бов до природи та спокою. Серед шанувальників 
цього кольору значна частина талановитих архі-
текторів. Зазвичай шанувальники цього кольору 
використовують максимально всі можливості, вони не втрачають 
свій «щасливий» квиток.

Аби пом’якшити їх «гарячу» вдачу та зменшити кількість конфлік-
тів, психологи рекомендують частіше прислухатися до своїх спів-
бесідників та допускати існування думок інших людей, намагатись 
контролювати свій дерективний стиль спілкування.

Це люди сильної волі, здатні подолати будь-які труднощі. Змінити 
в чомусь свою думку їх можуть примусити тільки люди з великим 
терпінням, які мають дипломатичні якості та вміють аргументувати 
свою думку. Це надійні друзі, якщо ви заручитесь їхньою підтрим-
кою та авторитетом, вам буде «зелене світло» у житті.

Блакитний

Його шанувальники вирізняються мрійливістю, романтизмом, 
люблять подорожі, прагнуть до моря, води. Дуже товариські, ма-
ють багато друзів, люблять колектив. Це колір безпеки, міцності 
сімейних відносин. Для шанувальників ясно-блакитного кольору 
мати є найближчою людиною. Але якщо в дитинстві мати була 
холодна до них, це накладає слід на все їхнє життя. Вони не ви-
тримують самоти і глибоко страждають, якщо створюється така 
ситуація. Вони багато дають, але натомість хочуть одержувати на-
багато більше. Вони популярні і улюбленці мас. Відносяться з гли-
бокою пошаною до людей і слідують традиціям.
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Синій

Цей колір відображає основну потребу сво-
їх шанувальників — спокій. Це колір акторів за 
природою. У житті, як і на сцені, вони відчува-
ють себе акторами і тому дуже люблять визнання 
і лестощі. Якщо їм робота до душі і приносить за-
доволення, то вони обов’язково досягають висо-
ких результатів. Ці люди легко досягають успіху, 
своєї мети і багатства, люблять життя, енергійні, 
люблять дітей, полюбляють подорожувати і часто 
виконують роль провідників та першопроходців. 
Завжди хочуть спробувати і відчути все самі.

Коричневий

Шанувальники коричневого характеризують-
ся врівноваженістю, вони всебічно розвинені та 
можуть стати прекрасним співбесідником. Од-

нак вони віддають перевагу самоті, тиші. Їх відрізняють суворість, 
стійкість, ощадливість. Вони люблять владу і прагнуть до неї, твердо 
і міцно стоять на землі. Як правило, вони не справляють блискучого 
враження на оточуючих, але в скрутну хвилину саме на них можна 
розраховувати. Багато розмірковують на філософські теми і дуже 
бояться втратити над собою контроль. Коричневий — це колір лю-
дей зрілого віку і зрілих рішень.

Фіолетовий

Містичність, незвідане і магічне — це все фіолетовий колір. Ша-
нувальники фіолетового неординарні, їх завжди легко виокремити 
із натовпу. Це люди із «дивними» міркуваннями, вони завжди гово-
рять цікаво, їхні ідеї захоплюють, вони завжди нові. Їхнє життя — 
суцільні сюрпризи і зигзаги. Вони товариські і вельми люблять інте-
лектуальне спілкування. Ці люди володіють високим природженим 
інтелектом, який у оточуючих їх людей викликає збентеження і дис-
комфорт. Вони активно цікавляться всім таємничим та непізнаним. 
Люблять швидкість і не бояться небезпек. Але слабкі фізично.

Дізнавшись трохи більше про кольори та особливості їх шануваль-
ників, ви зможете із впевненістю ідентифікувати слабкі та сильні сто-
рони особи і використати це для особистого спокою та добробуту.

Матеріал підготовлено 
за сприяння Львівського студентського форуму
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У минулому номері ми писали про сильні людські емоції, що 
так чи інакше призводять до певних дій. Позитивних чи 
негативних — це все залежить від того, наскільки людина 

зуміла піддати контролю свої емоції. Ми вже писали про техніки, 
які можна використовувати, аби навчитись ідентифікувати гнів, 
проте зараз ми хочемо поговорити про конфлікти. Адже так чи 
інакше, перебуваючи в обмеженому фізичному просторі з од-
ними і тими ж людьми протягом тривалого періоду часу — кон-
флікти неминучі.

Вчені-психологи стверджують, 
що конфлікт — це обов’язково 
новий крок до розвитку. Як це діє 
на практиці? Чи дійсно конфлік-
ту під силу стати рушієм прогресу 
і змінити людей на краще?

Що таке конфлікт?

Конфлікт — це ситуація або по-
дія, де зіштовхуються інтереси двох 
або більше сторін. Завжди у таких 
ситуаціях є сторона, чиї інтереси 
були невраховані або взагалі про-
ігноровані. Зазвичай все це супроводжується значними емоційними 
реакціями.

Конфлікт, в якій би формі він не виступав, завжди проходить 
певні стадії розвитку, що відрізняються між собою якісними харак-
теристиками і можливостями вирішення. Вчасно ідентифікувавши 
стадію, на якій знаходиться конфлікт, можна легко його вирішити 
або ж повернути енергію у правильне русло.

Перша стадія — передуюча. Вона пов’язана із виникненням пе-
редумов, за яких може виникнути зіткнення інтересів. Зазвичай 
на цій стадії з’ясовується, що у когось більший вплив чи авторитет 
щодо тої чи іншої ситуації (у когось більше друзів чи рідних, які 

Конфлікт: 
причини та наслідки
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можуть захистити, або в когось більше коштів, 
аби купити довіру іншої особи).

Друга стадія — зародження конфлікту. Для 
цієї стадії характерний такий розвиток переду-
мов, за якого можливе зіткнення різних груп чи 
окремих людей. Це ситуації, які вже потенційно 
передбачають залучення обох сторін до стресо-
вої ситуації (обмеженість ресурсів, зацікавлен-
ня однією і тою ж річчю чи особою), проте ще 
є шляхи мирного урегулювання ситуації.

Третя стадія — назрівання конфлікту. Якщо 
на попередній стадії зіткнення лише накрес-
люється, то на цій стадії воно стає неминучим. 
У конфліктуючих сторін починає формуватись 
конфліктогенна установка на дії в тому чи іншо-
му напрямку чи відмова від них.

Четверта стадія — усвідомлення конфлікту. Якщо на попере-
дній стадії суб’єкти конфліктних стосунків знаходились на рівні 
інтуїтивних очікувань, передчуття конфліктної ситуації, то на ста-
дії усвідомлення вони починають аналізувати причини конфлікту, 
виробляти можливу лінію поведінки. Особи усвідомлюють, що 
ситуація захисту їхніх прав неминуча, відповідно йде підготовка 
до побудови тактик поведінки (людина інтуїтивно починає шукати 
аргументи щодо своєї правоти чи врахування саме її інтересів).

П’ята стадія — «сутичка», або «вибух». Безсумнівний сам факт 
зіткнення інтересів в тій чи іншій формі: вербальній, дієвій, від-
критій, прихованій і т. д. Але частіш за все конфлікт проявляється 
у різних формах одночасно.

Шоста стадія — пригасання конфлікту. Для неї характерні спад 
емоційно-психологічного і психофізіологічного напруження, оцін-
ка наслідків конфлікту і вибір подальшої лінії поведінки.

Сьома стадія — вирішення конфлікту. На цій стадії проходить прак-
тична ліквідація суперечностей. Однак далеко не кожний конфлікт 
може знайти своє вирішення. Все залежить від ступеня зняття супе-
речностей і створення умов, що виключають їх нове зародження.

Залежно від стадії, в якій знаходиться ваш конфлікт, можна вироби-
ти тактику, що призведе до конструктивного вирішення стресової ситу-
ації. Так, у перших трьох, коли відчувається напруження і його можна 
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розвіяти за допомогою розмови, де 
важливо прояснити:

— Що відчуває інша сторона?
— На якому рівні напруження 

знаходиться особа? Можливо, до-
статньо вибачитись?

— Які можуть бути варіанти ви-
рішення «складної» ситуації?

Для того аби вибрати страте-
гію вирішення конфлікту, наведе-
мо п’ять основних: суперництво, 
компроміс, співробітництво, уни-
кання та пристосування.

Стратегія «суперництво» полягає в нав’язуванні іншій стороні 
вигіднішого для себе рішення. Найдоцільніше його використовува-
ти, коли ви представляєте інтереси чисельної групи, а не окремої 
особи, та коли у вас немає часу вести тривалі переговори. Супер-
ництво доцільне в екстремальних і принципових ситуаціях, у разі 
дефіциту часу та високої імовірності небезпечних наслідків.

Наприклад, коли на робочих зборах ви є представником групи 
робочих або коли ви мешканець дому, перед яким хочуть збудува-
ти новий дім і будівельна техніка уже працює. Крім того, «супер-
ництво» варто використовувати у ситуаціях, коли необхідне 100% 
задоволення глобальної потреби.

«Компроміс» полягає у бажанні учасників конфлікту завершити 
інцидент частковими поступками та частковою відмовою від попе-
редніх обвинувачень чи претензій. Зазвичай цю стратегію викорис-
товують, коли обоє опонентів розуміють, що у них однакові мож-
ливості, у них є спільні інтереси та коли опоненти готові вислухати 
один одного. Наприклад, коли у чоловіка та дружини різні бажання. 
Чоловік хоче подивитись футбол, однак дружина хоче, аби він ви-
ніс сміття. Це є найпоширеніша побутова сварка, однак її можна 
уникнути, попередньо попросивши винести сміття до початку мат-
чу, або погодитись на те, щоб сміття було винесено опісля. У цій 
ситуації обидві сторони отримують вигоду після взаємних поступок.

«Співробітництво» — це одна із дуже важливих та ефективних тех-
нік. Основна мета цієї техніки — знайти максимально вигідні умови для 
обох сторін, важливо відзначити, що у конфлікті опоненти розглядають 
один одного як союзників. Наприклад, коли дві сторони об’єднуються 
проти третьої або коли у родині мама і дитина об’єднується під час гри 
проти тата чи бабусі.
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Техніка «уникання» або ж 
«пристосування» передбачає до-
бровільне чи вимушене прийняття 
вимог іншої сторони. Прийняти 
таку стратегію опонента змушують 
різні мотиви: усвідомлення своєї 
неправоти, необхідність збере-
ження гарних стосунків з опонен-
том, сильна залежність від нього; 
несерйозність проблеми. Крім 
того, до такого виходу з конфлікту 
приводить значний збиток, якого 
завдано у процесі боротьби, за-
гроза ще більш серйозних нега-
тивних наслідків, відсутність шансів 
на інший результат, тиск третьої 
сторони.

Відхід від рішення проблеми чи 
уникання є спробою вийти з кон-
флікту з мінімальними втратами. 
Відрізняється від аналогічної стра-
тегії поводження під час конфлікту 
тим, що опонент переходить до 
неї після невдалих спроб реалізу-
вати свої інтереси за допомогою 
активних стратегій. Власне, мова 
йде не про розв’язання, а про зга-
сання конфлікту. Якщо ж конфлікт 

знаходиться на «видимій» стадії, то намагайтесь вирішувати його мак-
симально беземоційно і спробуйте проаналізувати, який розвиток 
подій вас влаштує і що для цього необхідно зробити. Допомогти 
розібратись допоможуть ряд запитань, відповівши на які, ви зможете 
чітко окреслити для себе предмет конфлікту і до яких конкретних на-
слідків він може призвести.

Маючи весь цей аналіз, ви зможете чітко ідентифікувати прово-
кація це чи дійсно ви образили людини; хто намагається вас вивести 
із рівноваги і для чого це потрібно. Якщо ж ви будете під впливом 
емоцій, ви не зможете вчасно та адекватно відреагувати, оцінити свої 
ресурси та вибрати максимально ефективну стратегію вирішення си-
туації і втратите можливість отримати вигоду від ситуації, що склалась.

Отож, проаналізувавши той чи інший конфлікт, ви не тільки 
зрозумієте його передумови, але й будете завжди на крок попе-
реду і ви будете вирішувати, чи вирішиться цей конфлікт позитив-
но для вас чи ні.



29

ww
w.

co
nv
ict

us
.or

g.u
a

К ожен українець хоча б раз за своє життя був або мріє побу-
вати у Криму, тим паче коли надворі літо. Спекота так і манить 
окунутися у щось прохолодне, відчути дотик морського вітру 

на обличчі. Покататись на авто чи старенькому тролейбусі, який їде до 
Південного узбережжя Криму із Сімферополя — Мекки усіх відпо-
чиваючих. Якщо ви хоча б раз це відчували, то, мабуть, і знаєте, який 
Крим багатий на легенди: кожна 
гора, кожен камінчик чи дворик 
нагадує про своє величне минуле.

Проїжджаючи повз численні 
заповідники Криму, ви, мабуть, 
звернули увагу на цікаву величезну 
гору, яку всі називають «ведмідь-го-
рою». Дітлахи її завжди помічають, 
і перше, про що вони зазвичай роз-
казують після відпочинку, — про ве-
личезного зеленого ведмедя, який 
опустив лапи у море і сумує.

Чи дійсно історія цієї гори сумна?
Легенда про «ведмідь-гору» до-

сить цікава та емоційна.
У далекому минулому територію сучасного Криму заселяли лише 

дикі звірі. Найбільше серед них було величезних і кровожерливих 
ведмедів, які із пеленою ночі нападали на поселення людей, що 
жили поблизу.

На самому узбережжі Чорного моря знайшло собі домівку ста-
до ведмедів, де найшанованішим був старий і величезний ведмідь-
вожак. Одного вечора стадо повертаючись із полювання, знайшло 
залишки корабля, що потрапив у негоду і розбився. Серед тих 
останків чулося ледь уловиме хникання малої дитини. Розкидавши 
величезні дошки корабля, вожак побачив блиск очей малої дівчин-
ки, яка дивилася і посміхалася до звірів. З того часу дівчинка лиши-
лася жити із звірами. Вона швидко росла і з кожним днем ставала 
все красивішою і красивішою, а її голос та пісні все мелодійнішими 
і мелодійнішими. Звірі були готові і вдень, і вночі слухати дівчинку, 
вони були готові віддати життя за це миле створіння.

Легенда про 
«Ведмідь-гору» в Криму

Ведмідь-гора (Аюдаг)
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Одного разу стадо пішло на 
полювання на тривалий час і дів-
чинка лишилася сама. Вона ціли-
ми днями гуляла в горах, купалася 
в морі і співала пісень. Під час чер-
гової прогулянки дівчина побачила 
човен, що прибило до берега. Там 
вона знайшла парубка, який не-
притомно лежав на дні.

Ще коли він був підлітком, його 
викрали і продали в рабство. Він 
кілька разів намагався втекти із по-
лону. Йому нарешті це вдалося, 
але він сплатив дорогу ціну — своє 
здоров’я. Обезсилений голодом 

та важкими погодними, умовами хлопець був приречений на смерть. 
Однак улюблениця ведмедів зжалилась над ним і сховала серед скель.

Вона тривалий час потайки носила йому їсти, співала і розмов-
ляла. Він їй розказував про життя там, де він жив, про свої мандри 
і поневіряння по світу. Ось так, проводячи майже всі дні разом, 
вони закохалися один в одного. Минав час, парубок ставав все 
сильнішим і сильнішим, і от настав той день, коли він був готовий 
сісти знову у човен і повернутися у свій рідний край.

Змайструвавши новий човен, він узяв її за руку і сказав: «Поїхали зі 
мною. Я тобі покажу обрій, познайомлю зі своїми батьками. Ми буде-
мо разом вічно». Вона взяла його руку і сіла у човен. Вітер допомагав 
їм і вони дуже швидко відпливли від берега. Знайомих лісів і гір уже 
майже не було видно, все стало таким малим і майже незнайомим.

Раптом земля здригнулася від реву вожака. Стадо повернулося до-
дому. Не знайшовши там дівчини, вони усе зрозуміли. Люті звірів не 
було меж. Аби якось зарадити ситуації, стадо почало пити воду, вони 
настільки хотіли повернути дівчину назад додому, що човен почав змі-
нювати курс, вітер не міг протистояти силі течії, яку створили ведмеді.

Розуміючи наслідки свого вчинку, дівчина почала співати, вона хо-
тіла врятувати себе і коханого. Її спів був настільки щирий і пронизу-
ючий серце, що звірі перестали пити воду, вони вслухалися у звуки, 
що все віддалялися і віддалялися. І ось човен зовсім зник за обрієм. 
Звірі розуміли, що зі своїм коханим дівчині буде краще, і відпустили 
її. Лише старий вожак продовжував дивитися на горизонт і чекати по-
вернення своєї улюблениці. Він чекав її доти, доки не помер. Його тіло 
закам’яніло від болі, серце перестало битись, і він перестав чекати…

Ось так ми іноді покидаємо батьківський дім аби відчути дух свобо-
ди і любові, забуваючи про ті почуття, що лишаємо нашим близьким.

Аюдаг та дитячий табір «Артек»
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У минулому випуску журналу ми розповідали про клієнтку цен-
тру соціальної адаптації «Дім на півдороги» Марину Г. Ця ціле-
спрямована та позитивна жінка досягла однієї із своїх мрій — 

взяла участь у відборі до всеукраїнського конкурсу «Х-фактору» 
та навіть сподобалася журі. І ми вирішили продовжити розповідь про 
неї, оскільки це досягнення не стало останнім на її життєвому шляху.

Після закінчення кастингу життя у центрі повернулося до звичного 
русла. Дівчата проходили програму, намагалися налагодити своє жит-
тя. Але для Марини те, що вона змогла здійснити одну із своїх цілей, 
стало рушійною силою у подальших 
планах та роботі над собою.

Марина вже із першого дня 
у цент рі показала себе відкритою 
для спілкування, здібною та творчою 
людиною. Вона активно організову-
вала дозвілля не лише для себе, але 
і для інших учасниць. Марина стала 
незмінним ініціатором та організато-
ром численних заходів. Наприклад, 
конкурсних програм до днів наро-
дження учасниць, «Міс весна 2013», 
календарних свят. Дивлячись на неї, 
інші учасниці програми теж стали на-
магатися урізноманітнити свій вільний 
час чимось цікавим та веселим.

Але попри це, Марина ще серйозно налаштувалася допомагати ін-
шим людям. Навіть проходячи конкурс до «Х-фактору», вона сказала 
комісії, що їй неважлива перемога як така. Марина дуже хотіла мати 
змогу своїм прикладом підтримати людей, що опинилися у скрутних 
життєвих ситуаціях, показати їм, що все у їх руках, що все можливо. 
Крім того, закликати усіх допомагати один одному, не бути байдужими, 
не відвертатися від колишніх засуджених, ВІЛ-інфікованих та просто 
тих, хто потребує підтримки. Адже «допомагати рідним і близьким — 
природно, тим, хто страждає — благородно. А допомогти покараним 
і знедоленим — це подвиг великого серця». І саме тоді, коли жінка ді-
йшла до такої думки, вона вирішила спробувати стати соціальним пра-
цівником, консультантом за принципом «рівний — рівному».

Коли Марина звернулася із цим проханням до соціальних праців-
ників центру, її повністю підтримали у її починаннях, намагалися на-

Шлях до мети

Фінал конкурсу «Міс «Дому на півдороги» 2012
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дати необхідну допомогу, знання та уміння. Ма-
рина декілька місяців була волонтером центру 
«Дім на півдороги». До її обов’язків входило про-
ведення групи АА/АН (анонімних алко- та нарко-
залежних), зустріч жінок, що звільнилися та пря-
мували до центру, супровід нових учасниць до 
Лозової та Харкова для вирішення соціальних 
питань. Також Марина пробувала проводити 
програмні заходи — роздуми на задану тему, 
групові консультації. І навіть іноді учасниці уже 
самі зверталися до неї індивідуально, щоб просто 
поговорити, отримати пораду та підтримку.

Також Марина брала участь у соціальних за-
ходах Харківської мережі ЛЖВ. У день боротьби 
з ВІЛ\СНІД Марина у якості волонтера допома-
гала працівникам цієї організації.

І через певний час Марині запропонували 
переїхати до Полтавського реабілітаційного 
центру для хімічно залежних. Звичайно, спо-
чатку не соціальним працівником, а у якості 

волонтера. Але Марина розуміла, що шлях до її мети буде нелег-
ким і потребуватиме важкої роботи. Адже багато чому потрібно 
навчитися, зарекомендувати себе, показати свої здібності. І вона 
вирішила скористатися цією пропозицією.

Із початку липня Марина мешкає у Полтаві. Допомагає співро-
бітникам реабілітаційного центру. Не боїться ніякої роботи. Звіс-
но, приїжджає в гості до «Дому на півдороги». Під час останнього 
візиту, Марина розповіла, що їй потрібно долати багато життєвих 
труднощів, навіть більше, ніж могла собі уявити. Але бажання до-
сягти задуманого надає їй сили. Вона висловила подяку співробітни-
кам центру адаптації за те, що тепер у неї є багато інструментів для 
ефективного подолання перешкод. Наприклад, Марина вже знала 
і розуміла основні напрями роботи соціального працівника, мала 
уяву про проведення занять та консультацій. Приїхавши в гості до 
центру адаптації, вона ділилася своїми враженнями із жінками, що 
ще знаходяться у нас в програмі, підбадьорювала їх, мотивувала до 
того, щоб вони могли взяти максимум знань та навичок.

І в особистому житті у Марини все складається добре. Хоча вона 
і не планувала починати стосунки, а налаштовувала себе на кар’єру, 
але життя — штука непередбачувана… У неї з’явився гідний мо-
лодий чоловік, з яким вона щаслива і якого кохає. Ось як приклад 
Марининої долі ще раз підтверджує те, що потрібно працювати, не 
шкодуючи сил, ставити цілі, шукати шляхи їх досягнення, і тоді життя 
саме буде відкривати перед тобою нові і нові можливості.

Марина
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У житті може трапитися все, що завгодно, — і добре, і погане. Але 
те, як людина реагує на це, як уміє долати бар’єри, перешкоди, 
падати і знову вставати — ось те, що робить її особистістю.

У центрі адаптації «Дім на півдороги» програму реабілітації про-
йшла значна кількість жінок із різними долями. Деякі успішно почали 
налагоджувати своє життя, інші, на жаль, не змогли повернутися до 
суспільства. Але соціальні працівники завжди, як уперше, радіють 
досягненням кожної жінки, щиро зичать усім стати щасливими та по-
справжньому успішними людьми.

У лютому 2011 року до центру приїхала молода жінка Наталя. 
Після звільнення вона спочатку вирішила пройти курс реабіліта-
ції від хімічної залежності у Полтаві, щоб потім легше було продо-
вжити налагоджувати життя у «Домі на півдороги». Наталя відразу 
сподобалася своєю цілеспрямованістю, жагою допомагати, твори-
ти, досягти кращого та вчитися. На всіх заняттях вона була дуже 
активною, своїм прикладом допомагала розкриватися й іншим учас-
ницям. Згодом Наталя і сама почала намагатися проводити тематич-
ні заходи та свята, завжди була однією із перших, хто підтримував 
у центрі атмосферу дружби та емоційного комфорту.

Чи було їй важко? Звісно, що так. Адже Наталі потрібно було 
заново доводити собі і цілому світу, що вона чогось варта, що життя 
не закінчене і рано ставити на собі хрест. Бували і депресії, і руки 
опускалися… Але після чорної смуги завжди йде біла.

Через певний час Наталя прийшла до думки, що хоче допомагати 
людям. І почався довгий шлях навчання — основи консультуван-
ня, проведення занять, методики, робота з комп’ютером… Можна 
лише здогадуватися, скільки потрібно душевних сил, щоб так напо-
легливо працювати. І одного дня вона таки досягла мети — стала 
соціальним працівником центру «Дім на півдороги».

До речі, сам центр дійсно став для Наталі домом — не на півдо-
роги, а справжнім, де є друзі, готові підтримати і допомогти.

Уже пройшло три роки. І тепер не можна розгледіти у цій гарній, 
цілеспрямованій жінці колишню налякану і невпевнену Наталю, що 
колись переступила поріг «Дому».

Тепер Наталя уже сама вчить і допомагає, веде курс профілактики 
хімічної залежності, консультує як «рівний — рівному», надає допо-

Історія успіху. 
Два роки потому
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могу у вирішенні соціальних питань, бере участь у вдосконаленні про-
грами реінтеграції. У вільний час займається творчістю — пише вірші. 
Але її жага до отримання нових знань не згасла — вона із радістю 
відвідує усі тренінги, навчальні програми. Клієнтки дуже люблять її за 
щирість, лояльність та розуміння. Співробітники — за готовність допо-
могти, уміння працювати в команді та товариськість.

Звісно, і тепер бувають добрі і погані дні, але Наталя ніколи не втра-
чає надію та оптимізм, завжди іде тільки вперед. Придивіться у її очі — 
ви побачите там світло добра та любові, душевну красу та людяність.

Для мене, і сподіваюся, не лише для мене, Наталя є прикладом 
того, як можна не здаватися, що б не трапилося, як можна іти до 
мети, пройти через життєві скрути і залишитися Людиною, особис-
тістю, що прагне самовдосконалюватися, розвиватися. Адже коли 
ми розвиваємося і коли деградуємо — докладаємо абсолютно стіль-
ки ж зусиль. Так чому б не створити своє щастя самостійно? Адже, 
якщо це змогла одна людина, значить, може кожен. А руку підтрим-
ки завжди можна знайти у нас, в «Домі на півдороги».

І замість постскриптума, хочу навести есе Наталі, адже ніхто так 
не розповість про людину, як її власна творчість:

У теБЯ еСть ты!

Жизнь. Она похожа на безбрежный океан, который не имеет 
границ, который полон опасностей и неожиданностей. Чем глуб-
же нырнешь, тем дальше от поверхности. Сможешь ли ты всплыть? 
Получится ли у тебя благополучно глотнуть воздуха на поверхно-
сти? Или же ты слаб, бессилен, и идешь ко дну, медленно, пере-
ставая бороться с течениями этого океана? Что для тебя важнее? 
Ты хоть когда-нибудь задавал себе этот вопрос? 

Тебе нравится черная бесформенная бездна, — которая 
засасывает в себя? Скорее всего, что 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 раз-
нообразна. Кто не был молод — тот не был глуп. Жизненные 
весы. На каком понимании они основаны?! Чаша, на которой на-
ходятся тоска, одиночество, непонимание, горе, беда, злость, не-
нависть, ярость, безисходность, — 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 неурядица-
ми. Где искать утешения, помощи, единомышленников? В себе! Толь-
ко лишь в себе. В глубинах наших душ таится очень много ответов 



35

ww
w.

co
nv
ict

us
.or

g.u
a

на волнующие вопросы. Познай себя, добейся 
от самого себя — чего ты хочешь от жизни? Кто 
с тобой рядом? Кого ты любишь, уважаешь? Кто 
твой друг, а кто недруг? Покопайся в лабирин-
тах своих мыслей и желаний, может, именно 
в себе ты отыщешь ту истину, которая тебе необ-
ходима, о которой ты так мечтал.

Наше чувство одиночества — всего лишь со-
стояние души, но мы не одиноки. Порой кажет-
ся, что весь белый свет сговорился уничтожить 
тебя. Ты подавлен, обессилен, пойми, это — все-
го лишь твой взгляд на ситуацию. На самом деле, 
жизнь, судьба, окружающая среда, просто про-
веряют тебя на прочность. Не горячись! Так надо 
Господу или еще кому-то понять, — способен ли 
ты идти дальше, бороться, сопротивляться, най-
ти сил, чтобы отстоять свое место под солнцем. 
В природе происходит такой же парадокс — 
выживает сильнейший, а мудрейшего избирают 
вожаком в стаи. К нему прислушиваются, ува-
жают, 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 научным исследованиям разум-
ное животное. Человеческие пороки, инстинкты, образ жизни 
неподвластны никаким объяснениям.

В благополучной семье, которая одаривает ребенка вниманием, 
материальными благами, любовью, заботой, опекой, — этот ребенок 
вырастает человеком, который в свое время нашел утешение в наркотике. 
Почему? Ведь у него было все, и все жили ради его благополучия, роди-
тели 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 в самостоятельного человека, для которого ценности жиз-
ни заключены в понятиях: знания, семья, стремление, духовная сила.

Почему? Почему он с самого рождения не плюнул на неспра-
ведливость 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!

Підготувала старший соціальний працівник 
центру «Дім на півдороги» 

Катерина Лаврент’єва

Наталя Мєлєхіна
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М и продовжуємо розповідати нашим партнерським органі-
заціям про досягнення ВБО «Конвіктус Україна». Праців-
ники нашої організації пишаються позитивними зрушен-

нями у багатьох сферах суспільного життя. У цьому номері увагу 
хочемо приділити увагу напрямку роботи профілактичних програм 
із жінками комерційного сексу.

За даними Державної служби протидії ВІЛ-інфекції на другу поло-
вину 2013 року року, кумулятивна кількість людей, що зареєстрова-
ні з діагнозом ВІЛ-інфекція, складає 237 798 осіб. Оціночна кількість 

ВІЛ-інфікованих в Україні сягає 
близько 220 000. З 1995 року ве-
лика хвиля епідемії пішла в серед-
овище споживачів ін’єкціних нар-
котиків (далі — СІН) та поставила 
наркозалежних у основний рушій 
епідемії. З 2002 року завдяки ак-
тивним програмам профілактики 
серед СІН були зафіксовані перші 
показники зниження розповсю-
дження ВІЛ серед цієї категорії 
людей. З 2006 року — була чітко 
помітна тенденція зниження кіль-
кості нових випадків ВІЛ-інфекції 
серед СІН. На 2012 рік, у порівнян-

ні з 2006, число 
інфікованих СІН 
зменшилось май-
же на 17%, що 
є основним по-
казником впливу 
програм профі-
лактики.

Але на ряду 
зі зменшенням 
темпів переда-
чі вірусу через 
кров, починаю-
чи з 2007 року, 

Інформаöія для партнерів

Аутріч робота із ЖКС

Консультування ЖКС
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став поступово домінувати ста-
тевий шлях передачі ВІЛ-інфекції. 
У ногу зі змінами у плині епідемії 
йшли і програми профілактики.

Так, у 2008 році ВБО «Конвіктус 
Україна» почала впроваджувати на-
прям профілактики інфікування 
ВІЛ серед такої уразливої групи на-
селення, як жінки, що залученні до 
секс-бізнесу — далі ЖКС.

В Україні оціночна кількість 
секс-працівників складає 80 тисяч 
осіб, та, звичайно, проституція 
сконцентрована у великих містах, 
курортних зонах, має різні фор-
ми організації бізнесу та сезонні 
особливості. Україна завжди була 
закритою щодо тем комерційної 
проституції, тож саме до цієї гру-
пи клієнтів було досить важко «до-
стукатись». Ми починали із роботи 
волонтерів, залучивши до цього 
саме секс-працівниць. І це був до-
сить вдалий досвід, адже дівчата 
знали, як налагодити контакти, як 
пояснити, що ми переймаємося 
проблемами таких, як вони, жі-
нок, хочемо допомогти та убезпе-
чити їхню роботу. Врешті, нам ста-
ли довіряти, і число наших клієнтів 
почало невпинно збільшуватись.

У 2009 році ми вийшли на професійний рівень роботи та отри-
мали перші грантові кошти від МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ\
СНІДу в Україні» на реалізацію проекту із профілактики інфікуван-
ня ВІЛ серед людей, що займаються проституцією. Нині нашими клі-
єнтами є понад 4000 секс-працівниць, які проживають та працюють 
у Києві та Київській області. Цифра вражаюча у порівнянні з 300 
жінками, охопленими нашими послугами в перший рік діяльності.

Зараз в «Конвіктусі» працює окремий комьюніті центр для пра-
цівників комерційного сексу, де клієнти можуть отримати про-
фесійну консультацію психолога, юриста, взяти участь у тренін-
гах, інформаційних заняттях, групах підтримки, пройти анонімне 
тестування на ВІЛ, гепатити та інфекції, що передаються статевим 

Аутріч маршрут м. Київ

Видача засобів особистої безпеки
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шляхом, отримати засо-
би особистої безпеки. 
Паралельно працівники 

організації проводять вуличні виїзди у місця 
роботи секс-працівників, надаючи консультації 
щодо ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим 
шляхом. Варто зазначити, що ми намагаємось не 
лише проінформувати наших клієнтів про ризи-
ки та мінімізувати випадки зараження хвороба-
ми, а й працюємо над розвитком їх потенціалу. 
Зокрема, щотижня проводимо майстер-класи 
з різних напрямків творчої діяльно сті: малюємо, 
ліпимо, вишиваємо, вирізаємо. Клієнти охоче 
нам допомагають створювати агітаційні матері-
али для акцій, у яких ми беремо участь. Творчий 
підхід допомагає наснажити наших клієнтів, під-
вищити віру в себе та у свої сили змінити життя 
на краще.

У своїй діяльності ми викорис-
товуємо як індивідуальні, так і гру-
пові форми роботи, дотримуємось 
моделі структурної профілактики, 
яка передбачає не лише роботу 
із самою жінкою, а й зміну сере-
довища, в якому вона перебуває. 
В нашому випадку — це перетво-
рення небезпечного середовища 
на таке, де існує менше ризиків 
зазнати насильства, інфікуватися 
ВІЛ-інфекцією чи інфекціями, що 
передаються статевим шляхом.

Жінки, з якими ми працюємо, 
різні за віком, соціальним статусом, 
рівнем освіти. Середній вік наших 

клієнтів — 23–26 років. Найбільше дівчат «легкої поведінки» приїж-
джає в столицю з Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Луганська, 
Івано-Франківська та Волинської області. Більшість з них одружені, ма-
ють дітей. Майже кожна має фах і вже спробувала за ним працювати.

У роботі з такою цільовою групою неможливо залишатись надто 
формалізованими та байдужими, адже щодня бачиш жінок, яких 
зневажає суспільство, які живуть в постійному страху, що хтось 
дізнається про їхній вид заробітку. Тому основними принципами 
нашої роботи із жінками, які займаються проституцією, є взаємо-
повага і толерантність, дотримання прав людини, створення рів-

Юлія Царевська із символом захисту ЖКС — 

червоною парасолею

Міжнародна конференція 

з ВІЛ/СНІД м. Відень
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них можливостей, неупередженість та прийняття вибору людини. 
Ми не ставимо за мету забрати всіх жінок комерційного сексу 
із вулиць, борделів та влаштувати їх примусово на «пристойну», 
за мірками суспільства, роботу. Ми не виступаємо за легалізацію 
проституції, бо розуміємо, що готовність суспільства до того, що 
в когось у трудовій книжці буде написано «маляр», а в когось «по-
вія» — мінімальна. Наша мета — зберегти здоров’я жінок, попе-
редити про ризики, зробити все можливе для того, щоб права на-
ших клієнтів захищались, щоб вони мали доступ до профілактики, 
діагностики, лікування та щоб обраний ними спосіб життя не став 
для них фатальним.

Зазначаємо, що у 2006 році заняття проституцією в Україні було 
декриміналізовано. Завдяки активній позиції неурядових і міжнарод-
них організацій, з Кримінального кодексу усунули статтю про відпо-
відальність за заняття індивідуальною проституцією, одночасно поси-
ливши відповідальність за торгівлю людьми. Лишилася діючою стаття 
181-1 Адміністративного Кодексу, згідно з якою жінки за надання 
сексуальних послуг можуть бути притягнуті до адміністративної від-
повідальності, яка передбачає максимальний штраф у розмірі 15 не-
оподатковуваних мінімумів. Проституція знаходиться в тіні, що часто 
унеможливлює доступ працівників комерційного сексу до системи 
послуг, які їм можуть надатися подібними до нашої організаціями.

Але незважаючи на складнощі, наші успіхи очевидні: кожний 
4-ий секс-працівник міста Києва та області є нашим клієнтом, а рі-
вень поширення ВІЛ в даній групі серед наших клієнтів за роки ро-
боти впав до 0,5%. Надалі ми плануємо поглиблювати роботу з осо-
бами, залученими до секс бізнесу, приділяючи увагу клієнтам, що 
користуються платними сексуальними послугами.

Наші працівники — це команда високопрофесійних, всебіч-
но розвинених, відданих своїй справі людей. І ми готові йти 
вперед, розвиватись та навчатись.

Матеріал підготувала: Керівник напрямку по роботі 
із ЖКС ВБО «Конвіктус Україна» 

Царевська Юлія
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