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огда хотят прийти в дом, обычно изъявляют желание познакомится с людьми которые там «проживают». Пришло время
познакомить Вас с сотрудниками «Дома», которые почти все
время проводят вместе с нашими участницами.
В «Доме на полпути» работает очень дружная и одаренная команда — это пять социальных работников, психолог и медработник.
Каждый из них сам по себе является яркой личностью, вызывающей
интерес и уважение, и все вместе они способны буквально «свернуть горы». Итак, представляем Вам нашу команду:
Полина Бондаренко, социальный работник
Я горжусь тем, что мне выпала честь быть в числе первых сотрудников «Дома» и начинать реализацию «Трёхступенчатой программы
реинтеграции». У меня есть огромное желание, чтобы «Дом на
полпути» был эталоном для других учреждений в Украине.
Я учусь быть благодарной и учу своих подопечных быть благодарными за каждый прожитый день.
Каждому человеку дано право на ошибку, а также шанс изменить
и пересмотреть свою жизнь и начать с чистого листа, и «Дом на полпути» даёт такой шанс. Универсальность программы и работа в ней
даёт возможность проявить инициативу, отстоять и убедить в целесообразности данного учреждения.
Наталья Мелехина, социальный работник
«Только люди, пораженные одинаковым (одним) недугом,
понимают друг друга»
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Франц Кафка
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В «Доме» я работаю уже почти 3 года. Сказать, что работа для
меня является просто работой, это будет неправдой. Работа стала
смыслом жизни, открытием внутреннего потенциала, свершением
самой радужной и яркой мечты, поиска себя в помощи другим!
Не зря я написала в самом начале фразу немецкого писателя...
В нашей работе — понимание людей, которые заново учатся жить
и строить свое будущее, является немаловажной частью того, что мы
делаем! Моя история тоже «родом из прошлого». Слишком долго повествовать о ней, но если быть краткой, и в двух словах рассказать
о моем вкладе в программу реинтеграции, то могу с гордостью заявить
сейчас, что он весом.
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Группу людей, с которой
я работаю, не назовешь простой
и успешной. Многие женщины
приходят к нам с «поломанной»
психикой, кучей проблем, закрытостью и, в принципе, неверием
в людей, в себя, в то, что можно
жить иначе. Что у каждого есть
шанс попробовать реализовать
себя в обществе как личность,
полноценного и полноправного гражданина, умеющего брать
на себя ответственность, и самоПолина Бондаренко / Наталья Мелехина
стоятельно пробиваться сквозь
жизненные преграды и ошибки прошлого. Моя роль показать, подсказать
скорее даже своим примером — ЭТО НЕ ВЫДУМКА и НЕ КРАСИВЫЕ СЛОВА УСПЕШНОГО
ЧЕЛОВЕКА, а пример и путь такой же заурядной женщины, прошедшей аналогичный путь
к победе над собой и обстоятельствами.
Немаловажным является в моей работе курс
занятий «Химическая зависимость», этим курсом
мы прорабатываем с девочками навыки трезвого образа жизни. Дается новая информация,
как себя защитить в ситуациях, провоцирующих
на возврат к употреблению алкоголя или наркотиков. Как говорится: «Осведомлен — значит
вооружен!». Конечно, не все мои выпускницы
после прохождения программы выздоравливают и продолжают трезво смотреть вперед, но
большинству — это удается. Многие вышли замуж, восстановили связь с родными, родили деток, живут трезвой и полноценной жизнью. Периодически звонят,
приезжают в гости, делятся своими достижениями и промахами.
Результатом моей работы являются добрые и лестные отзывы,
восстановленные судьбы, светлое и успешное будущее тех, для кого,
мы пусть даже на время, были тем «спасательным кругом», обителью, где поймут, не осудят и протянут руку помощи, когда, казалось бы, весь мир ополчился «против»!
Пусть Бог благословляет людей, способствующих нашему процветанию и жизнедеятельности!!!
3
Наташа ведет блоки по химической зависимости.

Елена Литвин,
социальный работник

Елена Литвин / Алина Сергеева

Я уверена, что помогая нашим
участницам программы, я не только делаю счастливее других, но
и дарю радость, гордость и удовлетворение себе самой. Когда видишь благодарные глаза, полные
радости, появляется еще больший
заряд энергии. Очень люблю добиваться поставленных целей.
Лена ведет информационные
блоки по трудоустройству и финансовой грамотности.
Алина Сергеева, социальный работник
Занимая должность социального работника
в «Доме на полпути», вижу свою задачу в помощи участницам Программы адаптироваться
к социуму, научить эффективному общению,
трудоустроиться, восстановить разорванные
семейные связи.
Меня вдохновляет желание участниц Программы изменить свою жизнь, которые даже
в 54 года стремятся научиться чему-то новому.
Разве можно не любить эту работу? Эта работа мотивирует меня на саморазвитие, особенно
в сложные моменты моей жизни.
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Юлия Гречко, психолог, сертифицированный
и аккредитированный гештальт-терапевт
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Мои функции в «Доме» очень обширные
и если писать профессиональным языком, то звучат они приблизительно так:
— выявление психологических блоков, мешающие эмоциональному взрослению, — определение в какой именно области
жизни клиентка испытывает дискомфорт или неловкость;
— обеспечение безопасной атмосферы для присвоения нового
опыта — доверительные отношения между терапевтом и клиенткой;
— усиление психологических позиций личности — умение сказать «НЕТ» или попросить помощи, когда это надо;

— смещение фокуса контроля
и внимания в середину —
обращать внимание на свои
внутренние процессы и чувства, а не пытаться контролировать окружающих;
— повышение уровня самопринятия и ответственности —
перестать обвинять других
и начать менять ситуацию
самостоятельно. Естественно, это не приходит легко
и необходимо пройти через
принятие собственных ошиЮлия Гречко / Юлия Кобикова
бок и принятие себя.
Для чего это мне?!
Ну а если честно, то очень хочется, чтобы
дети наших клиенток не бродили по улицам,
пока мама сидит очередной срок, а семьи были
дружными. И дети не получали от родителей
наследственное разрушительное поведение.
Ведь молодое поколение, вырастая в атмосфере отсутствия любви, не имеет других примеров
семейных отношений и продолжает эту линию
поведения и на своих детях.
При помощи таких программ можно, если не
остановить, то хотя бы притормозить цепь деструктивного поведения не только в семьях, но
и на наших улицах.

Юлия — практический психолог, тренер,
преподаватель кафедры социологии и психологии ФПМК ХНУВД,
координатор проектов Центра гендерного образования ХНУВД,
эксперт Гендерной экспертной платформы ГИАЦ «КРОНА», член
союза журналистов Украины.
«В этот проект я пришла, имея желание и опыт помощи людям,
желающим изменить свою жизнь. Работая с разными категориями женщин, знаю, что единственным условием перемен являются сильное желание, оформленное в твердое намерение и собственная активность, иными слова: «Недостаточно только хотеть,
нужно и еще действовать». «Дом на полпути» дает для женщин,
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Юлия Кобикова,
старший социальный работник
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Елена Шапченко

освободившихся из МЛС (мест лишения свободы) и решивших начать жизнь с чистого листа,
еще один, немаловажный для них ресурс — материальную базу и возможность пройти Программу реинтеграции.
Вижу свою роль в Программе не только
в донесении программной информации, но
и в мотивации участниц к личностному росту,
самораскрытию и перемене участи. Люблю
проводить с участницами занятия по навыкам
общения и трудоустройства, которые входят
в Программу реинтеграции, считаю, что коммуникативная компетентность — одна из составляющих успеха современного человека.
Самое большое удовольствие от своей работы в Программе получаю от произошедших
в участницах перемен: когда они видят свои новые возможности и знают, что нужно сделать,
чтобы реализовать свои новые цели».
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Елена Шапченко, медработник
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В мой рабочий процесс входит помощь участницам восстановить немного утраченное здоровье. Девочки забыли в местах лишения свободы, что есть люди, которые могут им помочь, а самое
главное в медицине — что эта помощь должна быть оказана вовремя. Для этого я и провожу консультации по профилактике и лечению любых заболеваний. В «Доме» много девочек ВИЧ-инфицированных, которые даже не знают что есть СПИД — центр где
оказывают бесплатную помощь в АРТ терапии, с которой можно
жить долго и счастливо, создавать семью и рожать детей, здоровых
детей. Также есть консультации на тему о нежелательной беременности, об инфекциях, передающихся половым путём, ведь многие
девочки не знают, как предохраняться и что существует множество
противозачаточных средств. Мои консультации мотивируют участниц на улучшение и восстановление своего здоровья, а это главное, чтобы начать новую жизнь. «Дом» предоставляет первичную
медицинскую помощь, консультации других специалистов, профилактические осмотры.
Лена ведет блоки по основам жизнедеятельности.
Наша команда действительно очень дружная и готова помочь
в любой ситуации. Если Вы хотите лично попробовать «поработать»
с профессионалами и «начать» жизнь заново — заполните анкету
(стр. 7) и пришлите нам. Мы попробуем Вам помочь!
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Прізвище, ім’я та по-батькові ________________________________
___________________________________________________________
Громадянство ______________________________________________
Вік ______________________________________
Скільки судимостей було, враховуючи цю? ______________
________________________________________
________________________________________
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто _____________________________________
Колонія ____________________________________
Відділення __________________________________
Строк Вашого ув’язнення:
______________ років _________________ місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?
Так ______ Ні ______
Якщо так, то яких саме? ____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчення ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і почати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть
її на будь-який листок паперу та надішліть нам.
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас
корисними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:
Соціальна установа «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська область, 64620.

7

àíêåòà-çàÿâêà

8

Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку ________________________________________
квартира / кімната у квартирі _________________________________
дім / частина дому __________________________________________
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яку саме? ______________________________________
___________________________________________________________
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви родичів?
Так ________ Ні ________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із родичами?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви дітей? _________________________________________
Стать ______________________________________________________
Вік ________________________________________________________
З ким зараз перебуває ______________________________________
___________________________________________________________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми?
Так ________ Ні ________
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особливого догляду?
Так ________ Ні ________
Якщо так, вкажіть, які саме _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці
частини / загону ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата ______________________ Підпис ______________________

Ìîâà ò³ëà
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юдина відрізняється від інших живих істот кількома характеристиками, серед яких можна виділити мову. Саме за допомогою мови ми спілкуємося, передаємо інформацію, дізнаємося важливі для нас речі. Люди звикли, що мова — це набір
звуків, які будуються за певною схемою і мають певне значення.
Однак ми забули про мову жестів та тіла.
Під час спілкування вісімдесят відсотків інформації передається
за допомогою жестів та міміки. Жести не контролюються розумом, це мова наших емоцій, яка прихована глибоко в підсвідомості. Саме мову жестів та тіла наші пращури вважали найдостовірнішою, адже слова контролює мозок, він посилає сигнали і людина
озвучує потрібну інформацію. Мова ж тіла дуже часто є істинною,
керується підсвідомо на рівні інстинктів, саме вона може вам показати, як до вас ставляться, які емоції Ви викликаєте, чого Вам
чекати далі.
Відомо, що вдало підібраний одяг може буквально «створити»
людину, але так само є реальністю і той факт, що неадекватні жести,
міміка та поза можуть усе зіпсувати, ставши причиною негативного
сприйняття вас іншими людьми.
Протягом ділового інтерв’ю кандидат на посаду прес-секретаря
великої авіакомпанії, який мав відповідні документи та досвід роботи, постійно потирав руки, барабанив пальцями по столу, стукав
ногами по підлозі та, без упину соваючись на стільці, ніяк не міг
знайти для себе підходящої пози. На прохання розповісти про себе
він натхненно проговорив 45 хвилин. Після співбесіди кандидат
отримав негативну відповідь: його поведінка засвідчила його низький професіоналізм.
Поза людини, її жести, міміка, вираз обличчя є своєрідною мовою, «мовою тіла» (англ. «body language»), якою людина може розповісти про себе набагато більше, ніж словами (не забуваймо, що
55% інформації, яку ми передаємо іншим, сприймається очима).
Звертаючи увагу на те, якою саме є мова вашого тіла, ви у такий
спосіб демонструєте свою увагу до всіх складових свого професійного іміджу. Звертаючи увагу на мову тіла інших, ви можете краще
зрозуміти людей, з якими працюєте.
Читаючи мову тіла, зокрема жести, ваших колег та друзів, слід
пам’ятати такі важливі правила, без яких ваша оцінка інших може
бути помилковою:
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Сприймати усі жести в комплексі
Як будь-яка мова, мова тіла складається зі слів, речень та мовних
виразів. Кожен жест, як і багато слів, може мати різні значення.
Лише коли ви сприймаєте слово у контексті, ви можете повністю
зрозуміти його. Те саме стосується і конкретного жесту: ви можете
його адекватно зрозуміти лише у комплексі з іншими.
Ніколи не варто намагатися «прочитати» окремий ізольований
жест. Наприклад, чухання голови може мати залежно від інших
жестів, зроблених у цей момент, багато різних значень: лупу, спітнілість, невпевненість, забудькуватість або ж неправду. Для правильного розуміння жесту завжди необхідно аналізувати його у контексті
з іншими жестами, як мінімум трьома.

Одночасно брати до уваги не лише комплекс жестів,
а й позу та вираз обличчя
Комплекс жестів слід аналізувати у ситуації, в якій вони спостерігаються, звертаючи при цьому увагу на позу та вираз обличчя.
Так, наприклад, якщо ми бачимо на автобусній зупинці людину, яка
міцно схрестила ноги і руки та опустила вниз обличчя (підборіддя дивиться у землю), а на вулиці холодний дощовий день, можна
з великою імовірністю сказати, що ця особа просто замерзла, а не
відстоює свою точку зору.
Якщо ж людина використовує такі самі жести у той час, коли хтось
із присутніх на засіданні представляє ідею нового проекту, можна
з великою мірою впевненості думати, що ця особа швидше за все
негативно ставиться до висловлюваних думок або по-своєму уявляє
запропонований проект.

ìîâà ò³ëà

Розуміти культурну різницю та своєрідність жестів
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Жест, який має певне значення в одній країні, може означати зовсім протилежне в іншій. Наприклад, складені в коло великий та вказівний пальці руки — дуже поширений жест західної культури, який,
як правило, сприймається зі значенням «усе в порядку». При цьому
у деяких країнах світу цей жест має додаткове або ж інше значення.
Наприклад, у Франції він також означає «нуль» або «нічого»; у Японії
він має значення «гроші», а в деяких середземноморських країнах
є образливим.
На щастя, більшість базових, традиційних жестів однакові, як наприклад, посмішка, кивок головою, опущена голова і т. ін. При цьому
різні люди використовують їх більш або менш активно. Це залежить

*
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як від культури — італійці жестикулюють активніше, ніж німці, так і від конкретних особистих
рис кожної людини — активні, відкриті особи,
як правило, частіше використовують жести, аніж
тихі, скромні люди. Та у будь-якому разі, навіть
якщо жести не є активною частиною мови вашого тіла, можна вивчити кілька з них для того, щоб
покращити ваше вміння спілкуватися і посилити
ваш вплив на інших.
Головний принцип — уникати жестів, які змушують оточуючих відчувати себе некомфортно.
Для цього варто пам’ятати, що:*
Руки на боках, схрещені руки, стиснуті кулаки можуть виражати роздратованість, закритість
від слів інших.
Виставлений вперед вказівний палець може
сприйматися як звинувачення.
Закривання рота під час розмови дуже часто є свідченням сказаної брехні у дітей, та може
бути характерним і для деяких дорослих.
Брехня посилює чутливість носа людини, яка говорить неправду,
тому торкання до носа, чухання його можуть свідчити про нещирість
співрозмовника.
Закривання ока пальцем/рукою свідчить, що ми не бажаємо чогось бачити або не віримо у сказане.
Потирання вуха, як і чухання потилиці чи сторони шиї, означає,
що людина не певна у чомусь або ж не вірить у сказане.
Гратися з речами, дріб’язком у кишені — не привабливо та не виховано, адже такі дії, будучи свідченням незацікавленості та неуваги,
можуть відволікати увагу інших.
Стискання та викручування пальців свідчить про знервованість
людини. Той, хто під час розмови жестикулює долонями догори,
завжди інтуїтивно викликає більше довіри. І не випадково: цей жест
означає щирість і відкритість. Більш щирим закликом до уваги є рух
руки долонею до слухачів. Це відкритий жест, який підкріплює сказане. Недарма його найчастіше використовують при рекламі «ясновидців». Бажаючи викликати довіру до своїх слів, люди також мимоволі складають долоні докупи у так званий «купол довіри» або «купол
храму». До схрещених у такому молитовному жесті пальців одразу
приковується увага слухачів. У ньому міститься благання повірити
сказаному. Ще один жест, який має переконати слухачів у правдивості промовця, — биття себе в груди. Найчесніший він у тому
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випадку, коли рука дотуляється до грудей відкритою долонею. Але
частіше пальці збираються в пучок або рука стискається в кулак, а це
вже є ознакою збентеження і хвилювання.
Палець догори — цікавий жест, який претендує на унікальність,
беззаперечну цінність сказаного. В такий спосіб промовець ніби намагається привернути увагу до своєї думки, яка є безсумнівно правильною. Проте психологи рекомендують чиновникам та політикам уникати цього жесту, бо насправді протиставлення вказівного пальця на
тлі інших, стиснутих в кулак, означає, що той, хто говорить, підноситься над іншими, а думка співрозмовників йому не важлива і не цікава.
Хоча вислів «тримати себе в руках» означає зберігати спокій та холоднокровність, коли ми бачимо, що співрозмовник схрестив руки
на грудях, то це насправді значить, що він починає «закриватися»
від обговорення. Так звана «поза Наполеона» свідчить про «глухий»
захист, після якого можливий агресивний контрнаступ. Загалом,
стверджують психологи, перекрите руками сонячне сплетіння означає замкнутість людини в собі. Коли ж руки схрещуються на рівні геніталій, то це означає обережність, беззахисність та інфантильність.
Є ще багато «шифрів» за якими можна «прочитати» вашого співрозмовника чи показати без слів ваше істинне ставлення, однак довіряйте собі і намагайтесь відчувати, що хоче сказати вам співрозмовник серцем.
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Мораль: Чим важчий вантаж, тим складніша подорож.
Асоціації/відкриття
Яка основна думка цієї притчі?
Чи притаманна Вам поведінка когось із героїв притчі?
Чи можете Ви зізнатися собі у тому, що і досі несете важкий тягар
спогадів сьогодні?
Що у Вас асоціюється із «дівчиною», яку продовжують «тягти»
Ви чи Ваші рідні?
Яким чином Ви б могли лишити «багаж», аби вільно йти далі?
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сихологи стверджують, що основними причинами стресу
є спогади про події, що вже пройшли, та переживання про
майбутнє. Перед Вами відома буддистська притча, яка чудово ілюструє, як небезпечно «нести» свої переживання і тривоги
кожен день.
Одного разу монах на ім’я Тандзен і його учень Екідо йшли по
пильній дорозі. Підійшовши до гірського потоку, вони побачили на
іншому березі прекрасну дівчину в шовковому кімоно.
Тандзен сказав дівчині: «Дозвольте мені допомогти Вам перейти
через гірський потік». Без зайвих
переживань він підняв дівчину на
руки і переніс на інший берег. Там
він почув слова вдячності і далі, зі
своїм учнем, продовжив шлях.
Його учень був дуже здивований та збентежений. Всю дорогу
він обдумував цю подію. Розчарувань його не було меж. Однак
лише ввечері він наважився поговорити зі своїм наставником.
«Вам, мабуть, відомо, що монахам
заборонено доторкатися та спілкуватися з жінками. Як ви тільки
посміли, про що ви взагалі думали, коли допомагали дівчині, взявши її на руки?».
Тандзен із посмішкою подивився на свого учня і спокійно відповів: «Я залишив дівчину на березі річки. Чому ти досі тягнеш її за
собою?»

13

Âåëèê³ æ³íêè íàøîãî ñâ³òó —
Æàííà Ä’àðê

Ì

и продовжуємо нашу рубрику про величних жінок нашого
світу. Це жінки, які завжди знали, чого хочуть і, не дивлячись на життєві складнощі, завжди досягали мети і не відступали від свого.
Хто ти, якщо тобі дано бачити різницю
між добром і злом? Ти — Бог?

æàííà ä’àðê

Жанна Д’Арк
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Жанна Д’Арк — воістину дівчина-легенда.
Безстрашна, віддана, відчайдушна. Вона пішла
з життя в 19 років, зовсім юною: була спалена
заживо через підлість, зраду та людську брехню. Вона стала назавжди світовим символом
чистоти, відданості, самозречення, честі та жіночої відваги.
Жанна народилась в далекому 1412 році,
у різдвяний вечір (6 січня), в селі Домремі
у Франції у родині збіднілих дворян. До слова, тоді Франція була виснажена 100-літньою
війною з Англією, а самі французи вже поколіннями були зневіреними, кволими та заляканими. Жанна росла простою дівчинкою, наскільки простою можна
було рости у воєнні роки. Та в 13-річному віці Жанна почала чути
«голоси» святих в своїй голові, за що серед односельчан її прозивали «дивачкою». Жаннині «голоси» твердили, що їй, юній, несамовитій, чистій, судилось стати спасителькою рідної держави та повести до коронування Карла VII. Довго на «голоси» дівчинки ніхто
не зважав. Та її завзятості вистачило на те, щоб дійти до проголошеного, але вже 7 років не коронованого Карла Переможця та
впевнити його, що от вона, чиста Діва, прийшла рятувати Францію.
Жанна за 9 днів зняла осаду з Орлеану, який до того півроку танув в битвах та злиднях в неволі. За те була прозвана Орлеанською
Дівою, слава про яку йшла поперед неї. Англійці втікали лише від
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новини, що попереду їх чекає
зустріч з військом, в якому першою зі стягом йде Жанна Д’Арк.
Жанна довела свою справу до
кінця — Франція була звільнена.
Карл став королем. В момент коронації Карла VII, Жанна стояла
поруч у військових обладунках та
гордилась тим, що її віра зробила
диво. Єдине, що Жанна попросила
за свої подвиги, — це коня, який
пройшов з нею її величний шлях
переможниці, та звільнення рідного Домремі від податків.
Та на жаль, той, задля кого Жанна не побоялась стати легендою,
став її погибеллю. Карл, осліплений владою, начисто забув про
те, що плани войовничої Англії
залишались загарбницькими. Він
перестав виділяти достатні кошти
на армію Жанни. Та найпідліше —
вже через 2 роки Карл не зробив
нічого, коли Жанну схопили вороги-бургундці на полі битви та забрали в полон. Жанну вивезли до
Англії. Там слава про неї набула
жахливих форм — її вважали хворобливою та одержимою відьмою. Там три тижні дівчину катуватимуть, вимагатимуть відмовитись від божественних «голосів», звинувачуватимуть в чаклунстві, носінні чоловічого костюма та стосунках
з неземними силами. А потім живцем спалять на базарній площі.
За те, що була собою. За те, що не побоялась йти за тим, що вело її
все недовге життя, — за вірою. Через 30 років Жанну посмертно
назвуть невинною, а ще через 500 її буде канонізовано в Святі.
Місце, де Жанну було спалено, до цього дня, відмічено білим
хрестом. Там є пам’ятник Орлеанській діві — незмінному символу
безстрашшя та незламності.
Жанна завжди повторювала, що для того, аби Бог дарував перемогу, солдати повинні боротись. Вона не була сліпою, не перекладала відповідальність на вищі сили, вона не зневірилась та не зреклась
мрії навіть на вогнищі... Тож і ми не повинні. В ім’я Святої Жанни.
Царевська Юлія
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ідвідавши нещодавно жіночу колонію у м. Умані, я дізналась,
що нашим читачкам дуже цікаве вишивання. Їх цікавить історія вишивки, регіональні особливості технік українських вишиванок та, власне, самі схеми вишивання. Далі пропонуємо Вашій
увазі чудовий матеріал* про особливості української вишивки.

Історія народної вишивки в Україні сягає коренями в глибину століть. Дані археологічних розкопок і свідчення мандрівників і літописців підтверджують, що вишивання
як вид мистецтва в Україні існує
з незапам’ятних часів. Вишивкою,
за свідченням Геродота, був прикрашений одяг скіфів.
Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків,
датовані VІ ст., при дослідженнях
показали ідентичність не тільки
одягові, але й вишивці українського народного костюма XVІІІ–XІ ст.
Арабський мандрівник X ст. н. е.
у своїх розповідях про русів згадує, що вони носили вишитий одяг.
На жаль, пам’ятки української вишивки збереглися тільки за останні
кілька століть, але і цього досить, щоб з’ясувати, що елементи символіки орнаментів української вишивки збігаються з орнаментами, що
прикрашали посуд давніх жителів території України періоду неоліту,
трипільської культури.
Вишиванням здавна займалися жінки, що з покоління в покоління
передавали саме типові, саме яскраві зразки орнаменту, кольору,
техніки вишивання. Вишивки, передаючи характерні ознаки місцевості, відрізняються одна від одної орнаментом, технікою виконання
і гамою квітів.
У далекій давнині основні мотиви вишивки відображали елементи символіки різних древніх культів. Протягом багатьох століть безпосередній конкретний зміст символів на вишивках згубився, але
*
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традиції їхнього використання не
зникли. За мотивами орнаменти
вишивок поділяються на три групи: геометричні (абстрактні), рослинні та зооморфні (тварини).
Геометричні (абстрактні) орнаменти властиві всій слов’янській
міфології. Вони дуже прості: кружечки, трикутники, ромби, зиґзаґи, лінії, хрести (прості і подвійні).
Важко уявити, який зміст вкладався в ці символи раніше. Сьогодні
на їх основі в народній вишивці
широко використовуються такі мотиви, як «баранячі роги», «кучері»,
«кудрявці», «гребінці» та ін. В орнаменті вишивок зустрічається мотив
«кривульки», або «нескінченник»,
відомий ще з часів трипільської
культури, тобто він з’явився значно
раніше, ніж знаменитий грецький
меандр. Відомий візерунок «рожи»
(зірочки, розетки) являє собою перехід від геометричного до рослинного орнаменту. Іноді він нагадує зображення сонця і сонячних
променів.
В основі рослинного орнаменту є прагнення принести у вишивку красу природи. Навіть гранично
умовні візерунки виникли в результаті спостереження реально існуючих у природі форм. В українській вишивці часто використовуються такі мотиви, як «виноград», «хміль», «дубові листи», «барвінок»
і ін. Деякі з них несуть на собі відображення древніх символічних
уявлень народу. Так, мотив «барвінку» є символом нев’янучого життя, візерунок «яблучне коло», розділений на чотири сектори, з вишиванням протилежних частин в одному кольорі — символом любові.
У сучасній вишивці зустрічається і древній символ «дерево життя»,
зображуваний переважно стилізовано у формі листів і гілок.
У вишивках зооморфних (тваринних) орнаментів зображуються кінь, заєць, риба, жаби; із птахів — півень, сова, голуб, зозуля;
з комахами — муха, метелик, павук, летучі жуки.
Вирішальний вплив на характер орнаментальних мотивів мають
різноманітні вишивальні шви, так звані «техніки», яких на Україні відомо близько ста. Окремі вишивальні шви характерні для тих або інших
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етнографічних районів України,
а деякі зустрічаються також у білоруській і російській вишивках.
Дещо відрізняються орнаментними мотивами кожна з областей
України.
Так, сорочки на Полтавщині вишиваються головним чином білими
нитками, дуже рідко червоними
або сірими. Манішки білих сорочок у старих зразках прикрашалися
білим візерунком, виконаним гладдю. Візерунок обводився чорними
або кольоровими смугами. Техніка
вишивання — шов «уперед голкою», «хрестик», шов «за голкою».
Техніка вишивання Харківської
області має дуже багато загального з формами вишивки, що установилися в центральних областях
України, але їй властиві і зовсім
своєрідні поліхромні орнаменти,
створювані напівхрестиком або
хрестиком. Ці орнаменти вишивають переважно грубою ниткою,
унаслідок чого візерунки створюють враження рельєфних.
Вишивки Полісся — прості й чіткі по композиції. Ромбоподібна лінія геометричного візерунка повторюється кілька разів. Вишивка червоною ниткою по біло-сірому
тлу льняної полотнини — графічно чітка.
Своєрідною вишивкою здавна славилася Волинь. Візерунки геометричні, чіткі і композиційно прості. Чіткість ритму підсилюється
однобарвністю вишивок, виконаних червоною ниткою на біло-сірій
полотнині. Вишивки північної Волині вражають своєю вишуканою простотою. У південних районах області переважають рослинні мотиви.
Для Чернігівської області характерні білі вишивки. Геометричний
або рослинний орнамент вишивається білими нитками або ж із украпленням червоного і чорного. Виконується дуже дрібними стібками,
що нагадує бісерні вишивки, характерні для чернігівських сорочок.
Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометризований орнамент зі стилізованими гронами винограду, кольором хмелю чи восьмипелюстковими розетками, ромбами, квадратами. Основні кольори
вишивок Київщини — білий, коралово-червоний, відтінений чорний.
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У південних областях України техніка вишивки має багато загального з устояними формами центральних районів, однак їй властиві
і цілком своєрідні поліхромні орнаменти, виконувані напівхрестиком або хрестиком.
Для подільських сорочок характерні барвистість і розмаїтість швів.
Типовим є мережка «павучками», якою примережують вставки на
рукави, клинці. Використовується і кольорова мережка — «шабак».
В орнаментах подільських вишивок переважає один колір — чорний
з великим або меншим украпленням червоного, синього, жовтого
або зеленого. Найбільш поширені одноколірні (червоні і чорні) вишиванки, рідше — дво- і триколірні.

20

www.convictus.org.ua

На півдні Тернопільської області типовою є вишивка бавовняними нитками зі згущеними стібками: окремі елементи обводяться
кольоровими нитками, що забезпечує високий рельєф і колірний
ефект. Такі вишивки розміщають уздовж усього рукава повздовжніми або скошеними смугами від полички до краю рукава.
Велике багатство технік вишивання характерно для Вінницької області: низь, хрестик, вишивка розписом, настилання, верхошов (верхоплут), зерновий висновок, вирізування; різноманітні види чорних,
білих і кольорових мережок (про ці шви ми розповімо у наступних
номерах журналу). Поряд з основними швами застосовуються і допоміжні — вишивка розписом, шов «уперед голкою», контурні шви,
якими обрамляють і з’єднують окремі елементи композиції.
Характерною рисою етнографічного району Карпат і Прикарпаття є велика кількість окремих частин регіону зі своїм колоритом.
Кожне село відрізняється від інших своєрідністю вишивки, багатством
орнаменту і неповторністю квітів.
У народній вишивці Львівської області використовуються різноманітні
типи візерунків. У південних районах орнамент вишивок геометричний,
біле тло не заповнюється, що додає візерункам прозорість і легкість.
На Буковині крім рослинних і геометричних мотивів користуються зооморфною, вишиваною гладдю (білою), дрібним хрестиком,
штаповкою, крученим швом. Вишивальний матеріал — бісер, шовк,
вовна, срібні і золоті нитки, металеві блискітки.
Гуцульські вишивки характеризуються розмаїтістю геометричних
і рослинних візерунків, безліччю композицій, багатством сполучень
квітів, головним чином червоного з жовтим і зеленим, причому домінує червоний колір. Два або три відтінки жовтого кольору прояснюють вишивку і додають їй золотавий відблиск.
Для вишивок Закарпаття характерним є мотив зиґзаґ («кривуля») у різних техніках виконання. Колірна гама вишивок досить широка: червоний сполучається з чорним (при цьому виділяється один колір — чорний
або червоний), застосовуються як білий, так і багатобарвний орнаменти.
В Україні вишивкою прикрашали рушники, фіранки, жіночий і чоловічий одяг. Особлива увага приділялася рушникам — древнім талісманам будинку та родини.
У стародавності рушник, мав відповідні візерунки-символи, був
невід’ємним атрибутом багатьох обрядів: з рушником приходили до
породіллі вітати появу на світ нової людини, зустрічали і проводжали дорогих гостей, справляли шлюбні обряди, проводжали в останню путь, прикрашали ікони і накривали хліб на столі. Рушники були
своєрідним освяченням початку справи і її закінчення.
Хочеться і Вам зробити перший подарунок-символ схему для вишивання, яку можна використати у святковому українському вишитому рушнику.
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емає нічого неможливого для людини, звісно, якщо вона
цього захоче. Будучи в будь-яких умовах, нам завжди варто
піклуватись про своє фізичне та психічне здоров’я. Близько
15–20 хвилин кожного дня допоможуть Вам тримати в тонусі тіло
та сповільнювати його старіння.
Одним із найважливіших частин тіла людини є хребет. Саме він
тримає в рівновазі все тіло, підтримує у правильному положенні
всі органи та «бере» на себе всі фізичні навантаження. Правильне
піклування про нього допоможе Вам бути здоровими та впевненими у собі.
Пропонуємо Вашій увазі кілька простих вправ для правильного
догляду та підтримки спини. Для їх виконання Вам знадобиться килимок та трохи вільного простору і, звичайно, Ваше бажання.
Краще тренування для м’язів спини — звичайна ходьба. Якщо ви
день за днем ходите пішки по 6–8 км., за хребет можна не хвилюватися. Але для багатьох це нереально. Тому, м’язи спини треба
укріплювати вправами.
Наш комплекс включає найбільш безпечні для хребта вправи.
Навантаження йде тільки на зв’язки і м’язи, а не на хребці. Проте
новачкам потрібно бути обережними: якщо якась вправа викликає
хворобливі відчуття в хребті, робіть його наполовину амплітуди або
взагалі виключіть із комплексу. Всі рухи повинні бути спокійними.
Навіть якщо ваші руки або ноги так і не відірвуться від підлоги —
нічого страшного, головне — відчути напругу в м’язах. Стежте за
диханням, воно повинне бути розміреним і глибоким, у жодному
випадку не затримуйте вдих або видих.
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1. Підйом верхньої частини тіла
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Ляжте на килимок на живіт, з’єднайте ноги і витягніть їх назад.
Руки протягніть вперед, дивіться вниз (на килимок). Не піднімайте
голову (хіба що на декілька секунд, щоб проконтролювати рух рук),
обличчя весь час опущене вниз. Напружте руки і піднімайте їх паралельно підлозі, стараючись, щоб услід за ними від підлоги відривалися плечі і груди. Ноги притискуйте до підлоги. Повторити 8–10 разів.
2. Підйом стегон
Прийміть початкове положення, як для попередньої вправи. Руки
схрестіть і покладіть на них обличчя (дивитися вперед не можна,

тільки в підлогу — це важливо для того, щоб не
передавлювати судини шиї), долоні притиснуті
до підлоги. Ноги злегка розведіть і піднімайте
паралельно підлозі, як руки в попередній вправі. Увага: не згинайте коліна, стегна повинні відриватися від підлоги услід за гомілками! Це зробити важко, тому не дивуйтеся, якщо спочатку
не вдасться виконати. Тоді просто напружуйте
м’язи, як описано: ви відчуєте навантаження на
низ спини і сідниці. Підняти ноги зможете через
пару тижнів. Повторити 6–8 разів
3. Кроль на підлозі
Ляжте на підлогу, як для першої вправи.
Праву руку витягніть вперед перед собою, ліву
уздовж тулуба, лице дивиться вниз. Як в першій
вправі, відірвіть витягнуту руку, плечі і груди від
підлоги. У верхній точці розверніть голову і —
наскільки вийде — плечі і груди вліво. Трохи схоже на рух плавця
кролем. Праву руку на підлогу не класти! Голова повертається вліво,
але обличчя не піднімається вгору. Потім поверніть голову і корпус
в горизонтальне положення і опустіться на підлогу.
Повторити 5–6 разів, поміняти руки місцями і повторити 5–6 разів в інший бік.
4. Відведення стегна

5. Розведення стегон
Початкове положення і початок вправи — такі самі, як у вправі 2.
Підніміть практично прямі ноги паралельно підлозі і злегка розведіть їх. Розведення робіть стегнами, ступні напружені і витягнуті. Так
само плавно з’єднайте ноги і опустіть їх на підлогу. Якщо підняти
ноги для вас поки що проблематично, просто напружте їх, як би
прагнучи відірвати від підлоги, і розводьте, ковзаючи передньою частиною стегна по підлозі.
Повторити 4–6 разів.
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Прийміть початкове положення, як у вправі 2. Підніміть праву
ногу вгору, не згинаючи коліна, відриваючи від підлоги не тільки
гомілку, але і стегно. Відведіть ногу над підлогою управо приблизно
на 15–20 см (точність не потрібна, орієнтуйтеся на відчуття). Поверніть її назад і плавно покладіть на підлогу.
Повторити 6–8 разів правою ногою, потім 6–8 разів лівою.
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6. Розслаблення м’язів спини
Після всього цього навантаження м’язи спини треба обов’язково
розслабити. Встаньте на коліна і долоні, опустіть голову і округляйте
спину якомога сильніше. Потім підніміть обличчя вгору і прогніть
спину вниз. Повторити весь цикл 6–8 разів.
Що «не любить» хребет?
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1. Нахили за сумкою або іншим вантажем. Вони здавлюють нервові корінці і можуть зруйнувати міжхребетні диски. Сядьте з майже прямою спиною, візьміть вантаж і встаньте, розгинаючи ноги,
а не поясницю.
2. Сидяче положення. Обов’язково спирайтеся поясницею на
що-небудь, коли сидите.
3. Сумки на плечі. Навіть витончені дамські дрібниці на довгому
ремінці вимушують одне плече підніматися вище за інше, щоб не
дати сумці зіскочити. Носіть сумку навскоси через шию або в руці.
4. Важку сумку в одній руці. Продукти в магазині неодмінно розподіліть на дві сумки і несіть їх в обох руках. Сумку для подорожей
придбайте на коліщатках.
5. Роботу в нахиленому вперед положенні. Підлогу краще мити
з шваброю, пилососити з довгою штангою, а прополювати улюблений город не в похилому положенні, а сидячи на маленькій переносній лавці. Це допоможе уникнути спазму поперекових м’язів
і затискання нервів.
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ажуть ніщо у нашому житті не може повторитись, все унікальне. Дійсно, два рази в одну річку не увійдеш і, скільки
б ти разів не намагався повторити щось у своєму житті —
вийде по-іншому. Світ дуже різнобарвний і цікавий, він насичений контрастами та непоєднуваними речами, однак чи всі готові
приймати цю різноплановість, чи готові вголос сказати: «Він/вона
такий як і я, має ті ж права та обов’язки, незважаючи на його колір
шкіри, країни, з якої походить чи
соціального статусу»?
Такі речі дуже важливі у нашому житті — почуватись скрізь
як у дома. Не всі народи відзначаються гостинністю, не всі готові
прийняти вас у свої «обійми». Однак, є країна, яка не дивлячись на
абсолютно європейський рівень
життя, дозволила емігрантам почуватись вільно і дозволила розповісти по це всьому світу. Ця країна — маленька Швейцарія.
Швейцарія...
Маленька гірська країна, яка
за чисельністю населення ледь сягає 7,5 млн. осіб і за площею, що
в п’ятнадцять разів менша від України, зуміла, вже впродовж багатьох століть, бути нейтральною у політичних та соціальних питаннях.
Швейцарія — це маленька територія європейського континенту, яка
має чотири офіційні мови (кількість місцевих діалектів нараховує
понад 35), є знаком найвищої якості у медичній, банківській та літературній сферах.
Чому Швейцарії вдалось реалізувати те, що ніяк не може зробити
Україна — вийти на світовий економічний ринок із своїм знаком
якості і закріпитись там на довго?
На це питання можуть, мабуть, відповісти лише мешканці Швейцарії. Однак, після чисельних аналізів можемо припустити, що ключем до успіху є повага до гідності людини. Цінування людини понад
усе. Такі речі дуже важко виміряти, бо у всіх є свої мірила, але
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проаналізувавши сучасну літературу Швейцарії, я зрозуміла, що
це дійсно так.
Здавалося б, що може показати література? Пейзажі, сюжетні
лінії, головних героїв, традиції?
Не тільки це... сучасна література Швейцарії дозволила «писати»
емігрантам про себе на мові, яку
вони не знають, але звідусіль чують. Як це запитаєте Ви? А так,
мешканці Швейцарії із задоволенням читають розповіді кухарок
та нянь, які приїхали з Іспанії, Болгарії та Балканів, про них, мешканців цієї унікальної країни. Населення Швейцарії читає і не виправляє тексти, де є помилки, де люди
неправильно, по граматиці, вживають слова, де не завжди є всі звуки
і букви, але є душа, є душа кожного. Здавалося б нічого особливого,
але цей крок став вирішальним для літератур інших країн. Швейцарія
стала прикладом для наслідування не лише через швейцарські банки,
спа-центри та сир, але й через прийняття та повагу до людей з інших, бідніших, країн. Тексти емігрантів, які масово друкувались кілька років назад «задали» нове коло для розвитку мистецтва вцілому.
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Це лише один із прикладів, який показує, що є люди і місця, де вас
приймають такими, якими ви є, незалежно від рівня доходів та минулого. Повертаючись до Швейцарії, хочеться трохи розповісти про цю
країну. Ось деякі цікаві факти:
x У Швейцарії є ще одна назва — Гельвеція (латинська назва).
x Не дивлячись на маленьку площу, Швейцарія межує із Францією на заході, з Німеччиною на півночі, з Австрією та Ліхтенштейном на сході та з Італією на півдні. Сусідство із такими «гігантами» дуже вплинуло на культуру, кухню та мистецтво країни.
x Істинно швейцарської кухні не існує: всі страви — це поєднання запозичених рецептів країн-сусідів. Проте, саме в Швейцарії ви зможете знайти понад 350 видів ковбас та сирів.
x Швейцарія широко відома своїм шоколадом, якого є до 100 видів.
x Швейцарія країна, яка унікальна тим, що рівень доходів населення найвищий в світі, але рівень злочинності — найнижчий.
x Швейцарія одна із не багатьох країн, яка століттями зберігає
політичний та військовий нейтралітет.
x Швейцарія скрадається із 20 кантонів та 6 на пів кантонів. Кожен з яких має свою конституцію, законодавчі та виконавці
органи.
x В Швейцарії зосереджено 6% запасів прісної води Європи.
x У швейцарських банках дотримуються таємниці вкладника коштів.
x Швейцарці сповідують католицизм та протестантство.
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изнь продолжается. И в ваших силах сделать ее здоровой
и счастливой. Важно только знать, что жизнь с ВИЧ требует определенных изменений и ограничений, некоторых
усилий по поддержанию здорового образа жизни. Сейчас важно
ставить реалистичные цели по постепенному изменению своей
повседневной жизни.
Знание о своем ВИЧ-положительном статусе порождает очевидную неопределенность и страх,
которые распространяются на все
сферы жизни. Это чувство опасности, безусловно, является самой
большой проблемой. Закономерно возникает множество вопросов, которые касаются значения
инфекции для собственной жизни, относительно здоровья, сексуального поведения, социальных
контактов и др.
Раскрытие ВИЧ-позитивного
статуса. Вы не обязаны рассказывать другим о вашем диагнозе.
Иногда это может принести много неприятностей, поскольку случаев безграмотности и предрассудков, связанных с ВИЧ, к сожалению, предостаточно.
Но вы не должны забывать о другом — у вас есть дети, семья, друзья,
близкие — поэтому вас мучает вопрос, говорить ли им о том, что вы
инфицированы ВИЧ, и как это сделать. Помните о своей ответственности перед ними. Рассказать о том, что анализ дал положительный
результат — это сложный шаг, и если вы чувствуете, что растерялись,
можно обратиться за советом к психологу или людям, которые уже
прошли через подобные проблемы — их координаты подскажут
в общественных организациях, работающих с ЛЖВ (люди живущее
с ВИЧ). Очень важно, чтобы советчик был достаточно компетентен, хорошо знал проблему — тогда его советы не причинят вред.
В большинстве регионов работают организации, созданные самими ЛЖВ именно для помощи таким, как вы. В любом случае не следу-

ет принимать поспешных решений
относительно раскрытия другим
людям вашего ВИЧ-статуса до тех
пор, пока вы не убедитесь, что
это в самом деле будет полезным
для вас и для них. Но помните — здесь очень важно избегать
необдуманных шагов, взвесить все
«за» и «против». В тоже время важно рекомендовать своим половым
партнЯрам и друзьям, с которыми
вы, возможно, употребляли наркотик из одной посуды или одним
шприцем, пройти консультирование и тестирование на ВИЧ. Тем
более что его можно пройти бесплатно и анонимно.

Прохождение теста на ВИЧ
и, как следствие, положительный
его результат, могут оказаться
тяжелым испытанием. Если вы
решили сделать анализ в любом
медицинском учреждении (включая женские консультации), то
вам обязаны предоставить бесплатное до- и послетестовое консультирование, где вы могли бы не только ознакомиться с информацией о ВИЧ/СПИДе, но и получить ответы на интересующие вас
вопросы. Впрочем, предоставляемой доктором информации зачастую недостаточно, чтобы разрешить ваши сомнения. Основная
цель консультирования по вопросам ВИЧ — оказание психологической поддержки, которая поможет справиться со стрессом. Вам
помогут осознать, что диагноз «ВИЧ-инфекция» — не смертный
приговор, что жизнь не закончилась и должна продолжаться,
а ключ к долгой жизни — забота о своем физическом и психическом здоровье.
Чтобы получить информацию и воспользоваться советом, можно при желании обратиться в другие организации или позвонить
по телефону горячей линии доверия. Помните, что вы не одиноки.
Многие люди пережили то же самое и при этом живут полноценной
жизнью, создают семьи (так, существует немало случаев, когда один
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В день установления диагноза
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из партнеров имеет ВИЧ-статус, а другой —
нет), рожают здоровых детей.

Анонимность и конфиденциальность
Медицинский осмотр на выявление ВИЧинфекции по желанию может быть проведен
анонимно.
Сведения о результатах медицинского осмотра, наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции у лица,
которое прошло медицинский осмотр, являются конфиденциальными и представляют собой
врачебную тайну.
Если возникает необходимость постановки
на учет, Вам необходимо сообщить свою фамилию. При этом вам гарантируется конфиденциальность.
Разглашение сведений о проведении медицинского осмотра на выявление ВИЧ-инфекции преследуется законом согласно статье 132 Уголовного кодекса Украины.
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Жизнь с ВИЧ
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Итак, тест дал положительный результат. Что же дальше?
На ранних стадиях ВИЧ-инфекция обычно не имеет симптомов,
и в течение нескольких лет вы можете чувствовать себя достаточно
хорошо.
Даже если вы чувствуете себя хорошо, наличие в вашем организме ВИЧ означает, что вы можете быть уязвимы и к другим инфекциям, вызываемыми микроорганизмами, которые люди с неповрежденной иммунной системой могут легко побороть. Поэтому
желательно заботиться о собственном здоровье, хорошо питаться,
а также, по возможности, отказаться от привычек, которые могут
повредить вашему здоровью, таких как курение, употребление
спиртных напитков или наркотиков. Очень важно, кроме того, избегать и сильных, особенно длительных, психологических стрессов.

Контроль состояния здоровья
Не забывайте регулярно посещать вашего лечащего врача. Важно, чтобы он знал, как быстро у вас развивается ВИЧ-инфекция,
поскольку он в состоянии определить, нужно ли вам начинать лече-

ние и когда это сделать. Для того
чтобы установить, в какой степени развивается болезнь, врачи исследуют состояние вашей иммунной системы.
На темп прогрессирования
ВИЧ-инфекции влияет образ жизни человека (придерживайтесь
здорового образа жизни, если хотите замедлить процесс развития
болезни!), наследственность человека и особенности штамма вируса, который попал в ваш организм.
Помните! По всем медицинским
аспектам жизни с ВИЧ нужно придерживаться рекомендаций только
врачей и ни в коем случае не друзей, социальных работников и т. д.,
как сильно бы вы им не доверяли.
В том случае, если рекомендации
отдельного врача вызывают у вас
сомнения, нужно проконсультироваться с другим врачом, который
специализируется на ВИЧ, но ни
с каким другим специалистом.

Возможно, вы опасаетесь, что инфицирование ВИЧ означает, что
вы не сможете вести нормальную сексуальную и семейную жизнь.
Действительно, возникнут новые вопросы и сложности, однако если
вы будете следовать правилам безопасного секса, то никаких проблем со здоровой и активной сексуальной жизнью у вас не возникнет,
независимо от того, является ли ваш партнер ВИЧ-инфицированным.
Даже если и вы, и ваш партнер инфицированы, рекомендуется
пользоваться презервативами. Это связано с тем, что существуют
разные виды ВИЧ, и позитивный человек может повторно инфицироваться другим, более опасным или устойчивым к определенным
АРВ — препаратам видом вируса. Повторное инфицирование возможно также при контакте с чужой кровью.
ВИЧ-позитивные женщины могут родить здоровых детей при
адекватной медицинской помощи.
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Любовные отношения,
семья и дети
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При необходимости более подробную информацию можно получить по телефону доверия вашего города (если таковой существует), а также дозвонившись на национальную линию телефона доверия. Звонок является бесплатным, вне зависимости от вашего места
расположения.
Телефоны горячих линий — существует ряд региональных горячих линий (или телефонов доверия), которые могут предоставить
бесплатный и конфиденциальный совет по вопросам ВИЧ/СПИД по
телефону.
Круглосуточный и бесплатный национальный телефон
доверия по вопросам ВИЧ/СПИД: 0 800 500 451
Звонки со стационарных телефонов по номеру телефона горячей
линии бесплатные по всей территории Украины. Консультантами телефона доверия являются профессиональные психологи, психиатры,
психотерапевты и врачи-инфекционисты с многолетним опытом
работы в сфере телефонного консультирования и в ВИЧ-сервисе.
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Подготовлено по материалам Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине
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Организаторами акции выступили Всеукраинская благотворительная организация «КОНВИКТУС УКРАИНА», Деснянский районный
в городе Киеве центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи,
Деснянская районная организация ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА
г. Киева.
Название акции «Раскрась свою надежду» связано с одним из
основателей ВБО «КОНВИКТУС УКРАИНА» Юреком Домарадзким,
чью жизнь забрала эпидемия СПИДа в 2011 году. Именно Юрек
выступал одним из инициаторов первого Всемирного конгресса
людей, живущих с ВИЧ/СПИД, в Варшаве в 1999 году. Он написал
текст официальной песни конгресса под названием «Какого цвета
ваша надежда». Словами этой песни он хотел призвать каждого, несмотря на болезнь, разрисовывать свое утро в яркие краски.
Темпы роста заболеваемости ВИЧ/СПИД в Украине являются одними из самых высоких в мире. Количество официально
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аждый день нашей общей работы мы пытаемся провести не только с пользой для наших клиентов, но и рассказать всем о безопасности и здоровье каждого. Правда
не всегда это удается так, как нам хочется, но именно 18 мая
нам удалось невозможное — мы работали с детьми, родителями и просто прохожими города Киева.
18 мая в парке «Деснянский» (г. Киев) в рамках Всемирного Дня памяти людей, умерших от СПИДа, прошла благотворительная акция «Раскрась свою надежду». В ходе мероприятия
каждый смог присоединиться к традиционному в этот день рисованию квилта, а также принять участие в спортивном марафоне в поддержку здорового образа жизни «5844 приседания».
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зарегистрированных случаев ВИЧинфекции в Украине с начала
эпидемии по январь 2014 года
составляет 266 792 человек. Только за период январь-март текущего
года в Украине зарегистрировано
5844 новых случаев инфицирования ВИЧ.
По мнению организаторов, память об умерших — это, в первую
очередь, забота о живых, недопущение подобных смертей в будущем. В связи с этим, в рамках акции прошел спортивный марафон
«5844 приседания». Ровно столько новых случаев инфицирования
ВИЧ было зарегистрировано в Украине с января по март этого года.
Каждый желающий смог принять участие в марафоне в поддержку ВИЧ-инфицированных людей и здорового образа жизни. Цель
марафона — набрать в сумме всех участников 5844 приседания —
была достигнута общими усилиями всех участников акции.
Наряду с прочими активностями, организаторы акции проводили
консультации по вопросам ВИЧ/СПИД, выдавали информационные
материалы и презервативы. 41 человек прошел тестирование на
ВИЧ с помощью экспресс-тестов, не было выявлено ни одного положительного результата.
Красивым финалом акции стал запуск в небо сотни воздушных
шаров — разноцветных, как и надежды людей.
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Люблю — но мука еще жива.
Найди баюкающие слова:
Дождливые, — расточившие все
Сам выдумай, чтобы в их листве
Дождь слышался: то не цеп о сноп:
Дождь в крышу бьет: чтобы мне на лоб,
На гроб стекал, чтобы лоб — светал,
Озноб — стихал, чтобы кто-то спал
И спал...
Сквозь скважины, говорят,
Вода просачивается. В ряд
Лежат, не жалуются, а ждут
Незнаемого. (Меня — сожгут).
Баюкай же — но прошу, будь друг:
Не буквами, а каютой рук:
Уютами...
24 сентября 1923

ïîýçèÿ

***
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Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел,Всё жаворонки нынче — вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

И слезы ей — вода, и кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, —
Жизнь выпала — копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать», — ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?

Самo — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое...
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый,- что тебе я сделала!
14 июня 1920
Марина Цветаева
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Всё ведаю — не прекословь!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
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Дім на півдороги
Засновник і видавець —
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«Конвіктус Україна».
Видається з березня 2011 року.
Свідоцтво про реєстрацію КВ 17432-6182Р
від 10.02.2011 Міністерство юстиції України.
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