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Про «Дім на півдороги» пишуть у ЗМІ

К

оманда, яка працює в «Домі на півдороги», по праву може пишатися своїми досягненнями. Зараз
ми вже не просто команда установи, яка працює із колишніми ув’язненими, ми команда, яка єдина
в Україні, працює за євро-стандартами із відповідною групою клієнтів. Лише за останній рік кількість
учасниць програми зросла з 14 до 27 осіб, кожного місяця кількість бажаючих зростає і ми не завжди можемо допомогти кожній із них. Результати нашої роботи стали помічати не лише наші учасниці та їх рідні, але
й ЗМІ. Ось одна із статей, яку підготували про нашу установу для Харківського порталу новин.

про «дім на півдороги» у змі

Шанс на повноцінне життя.
Для жінок, що були в ув’язненні, працює центр адаптації.
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Під Харковом працює єдиний в Україні Центр соціальної адаптації для жінок.
Звільнених із-за грат, там заново вчать повсякденним навичкам, допомагають відновити документи та знайти роботу.
«У мене ось, дивіться, у мене довідка про звільнення є!»
Ця театральна постановка — реальність, в яку потрапляють колишні ув’язнені жінки після звільнення.
Стати на облік, відновити паспорт і влаштуватися на роботу — з такими проблемами стикалася кожна з них,
поки не потрапила в цей центр соціальної адаптації.
Світлана, учасниця програми Центру «Дім на півдороги»: «Я потрапила за грати за шахрайство, кредити,
плюс ще там невеликий епізод і все одне до одного. І ось так вийшло — три роки. Як пояснити, що таке режим, як пояснити, що таке нерозуміння, що ти просто робоча сила, як пояснити, що це каторга і що у тебе
не повинно бути своєї думки?»
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У «Домі на півдороги» живуть 18 недавно
звільнених жінок. Одні
тут вже кілька місяців, інші прибули пару
днів назад. Програма
адаптації до суспільства
розрахована до півроку. Іноді колишніх
ув’язнених тут заново
вчать навіть елементарним навичкам.
Юлія Кобікова, соціальний
працівник
Центру «Дім на півдороги»: «Дівчата приходять, які не вміли готувати або забули, як це
робити — ми вчимо
готувати, вчимо прати речі, іноді вчимо правилам особистої гігієни».
Крім того, жінок, які роками були за гратами, тут навчають грамотно спілкуватися, працювати з комп’ю
тером, допомагають відновити документи і працевлаштуватися. Психологи допомагають жінкам навчитися
бути впевненими у своїх силах.
Юлія Гречка, психолог «Дому на півдороги»: «Приходять вони сюди в позиції жертви: я тут сама бідна,
сама нещасна, допоможіть мені, будь ласка, вирішіть за мене все, вони всі неправі. Ми вчимо розуміти, що
треба конкретно мені зараз, у кого це попросити і як це зробити». Світлана, учасниця програми Центру
«Дім на півдороги»: «Я почала вірити в людей, я почала вірити в те, що я комусь потрібна, я почала вірити, що
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моя доля не байдужа.
Я хотіла бити на граніті
портрети, на камені,
я навчилася… ну як —
навчилася, я не можу
так голосно говорити, але у мене вже
є портрети в інтернеті,
вже у мене запитують ціну».
Співробітники центру переконані: подібні
будинки викорінюють
у колишніх ув’язнених
кримінальне мислення.
Жінки більше не хочуть
чинити злочини.
Воротинцева Ганна,
директор Центру «Дім
на півдороги»: «Не можна вважати за вигнанців людей, які оступилися, завжди потрібно дати можливість
людині реалізувати себе. Це такі ж люди, як і ми, адже всі з різних причин потрапляють до в’язниці».
Поки в Україні це єдиний центр, де нещодавно звільнені жінки можуть безкоштовно жити, отримувати
соціальну, психологічну та юридичну допомогу.
Тобі просто легше. Ти приходиш сюди, як додому.
Джерело: http://uanews.kharkiv.ua/society/2014/04/11/44150.html

Анкета-заявка на участь у проекті
«Дім на півдороги»

Я

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
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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:
Центр «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська
область, 64620
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Чи є у Вас потреба у відновленні документів? Так ________ Ні ________
Якщо так, то яких саме? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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 ______________________

Як захистити себе від сонця?

В

Як засмагати із користю?
Ми спробуємо відповісти на це запитання. Ось кілька простих порад, які значно убезпечать ваше перебування на сонці:
Ні в якому разі не засмагайте з 11 до 16 години. В цей час ультрафіолетове випромінювання найбільш
небезпечне, тому що надто інтенсивне. Намагайтесь уникати сонячного проміння в обідні години.
Не варто засмагати з мокрою шкірою, оскільки краплі води здатні фокусувати сонячні промені та зумовити опіки шкіри, тому після купання необхідно ретельно витерти шкіру і лише тоді засмагати;
Використовуйте тінь. Треба розумно ставитись до своєї безпеки, сховатись у тінь дуже непогана ідея.
Але пам’ятайте, тінь тільки частково захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання і просто сісти під
дерево, намет чи зонтик не достатньо.
Якщо вже так трапилось, що в «спекотні часи» у вас немає можливості сховатись від сонця, не переймайтесь. Вас врятує захисний одяг. Шляпки із широкими полями захистять обличчя і шию від опіків, а голову
від нагрівання. Використовуйте сонцезахисні окуляри і ваші очі також будуть у безпеці. Легкий і просторий
одяг врятує усе ваше тіло. До того ж, навіть, захищаючи себе від негативного впливу сонячного проміння,
ви можете виглядати стильно та гарно.

www.convictus.org.ua

тікаючи від буденності у літню відпустку чи просто на дачу, ми дуже
часто забуваємо про правила безпеки перебування на сонці і «з головою» поринаємо у сонячні ванни. Спочатку нам дуже комфортно
і затишно, однак після цілого дня перебування на сонці, ввечері, ми помічаємо, що наша шкіра не золотистого кольору, а має досить червоний
відтінок і температура почала наче підніматись. Цікаво, що від надмірного
сонця страждає не лише наша шкіра, але й волосся.
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Користуйтесь сонцезахисними засобами. Гарна новина
в тому, що їх зараз багато і є великий вибір, від кремів,
лосьйонів до спреїв. Головне вірно підібрати захист, для
тіла достатньо засобу з SPF 30+, але шкіра обличчя більш
ніжна і тому потребує ретельнішого захисту, і тому необхідно купувати креми з SPF 50+. Перед тим, як придбати
фотозахисні косметичні засоби, слід звернути увагу, щоб
на косметичному засобі були дві помітки — UVA і UVB (захист від ультрафіолетових променів обох спектрів). І головне, навіть, якщо на вашому сонцезахисному засобі написано, що він водостійкий, все одно після купання треба
наносити його знову.
Для попередження фотостаріння у літній період рекомендовано вживати якомога більше фруктів і ягід, пити зелений чай, до складу яких входять природні антиоксиданти;
Для захисту волосся у літній період слід обмежити використання засобів, що його обтяжують (лаки, муси, гелі для
волосся), а також відмовитися від фарбування та хімічної
завивки волосся;
Для догляду за волоссям рекомендовано застосовувати
трав’яні бальзами, живильні маски (олія манго, олія кедрового горіха тощо), а також вживати харчові продукти із
вмістом вітамінів А, Е, С, групи В та біотину.
Такі прості і безпечні дії допоможуть вам завжди виглядати здоровими та відпочившими ;)
Джерело: http://koxana.com/krasa/zdorov
ie/1174-2014-06-09-14-11-01.html#ixzz37kaaH3hv

Вода: відпочинок чи небезпека?
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К

ожен з нас хоча б раз у житті хотів відвідати чи вже відвідав сонячні узбережжя моря. І зовсім не важливо, було це море Чорне, Червоне, Адріатичне чи Азовське. Головне відчуття, які переповнювали
нас. Вода, безмежжя води — це задоволення і непізнана свобода чи небезпека?
Думаючи про свободу у воді, завжди пам’ятайте, що є й інша сторона медалі.
Протягом свого життя кожна людина багато разів буває біля води, адже свіже повітря, сонячні промені,
купання і плавання зміцнюють здоров’я, роблять нас бадьорими, сильними і загартованими.
Вправи у воді цілюще впливають на фізичний розвиток людини. При зануренні у воду активізується робота серцево-судинної та дихальної систем, зміцнюється нервова система, формується правильна постава
тощо. Однак, той, хто не вміє плавати, завжди наражається на певну небезпеку: раптом, унаслідок якоїсь
випадковості, він опиниться у воді, та ще й на глибокому місці.
Тому у житті діє сувора закономірність: найчастіше потерпають у ньому невмійки і незнайки. Прикро
дивитися на людей, які легковажать або не вміють берегти власне здоров’я. Часто трапляються трагічні випадки, які виникають через невміння людини повестися у доволі нескладних, здавалося б, ситуаціях. Саме до
таких відносяться необережне поводження людей на воді. Не лише задоволення приносить вода, надто тим,
хто не вміє плавати. Іноді страждають і добрі плавці, якщо нехтують правилами безпеки на воді, особливо
в незнайомій водоймі.
Для того щоб вберегти себе та своїх рідних від нещасного випадку, прочитайте ці нескладні, але такі важливі поради:
1. Не переоцінюйте своїх сил. Не нехтуйте засобами перестороги (буйки, сітки, перегородки, попереджувальні знаки). Не запливайте без страхування далеко від берега, на швидку течію, небезпечні місця, хоч
як би ви добре не плавали. Запливши далеко від берега, людина стомлюється, її охоплює паніка. Буває, вона
навіть втрачає свідомість від переляку.
2. Ні в якому разі не плавайте на шляху руху катерів, пароплавів, човнів і т. п.
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3. Ніколи не входьте у воду стрибком із берега, якщо ви заздалегідь не пересвідчились, що вода у цьому
місці достатньо глибока і в ній немає твердих предметів. Дітям, як і дорослим, купатись можна тільки у спеціально відведених місцях — пляжах, де немає ям та водоворотів.
4. Не бавтесь на воді. Нічого доброго немає в нерозумних «жартах», коли переважно підлітки притоплюють силоміць один одного. Такі розваги нерідко закінчуються трагічно.
5. Перед входом у воду розігрійтесь вправами на суші. Однак пам’ятайте, що у воду входити сп’янілим
і надто розпашілим не можна, в таких випадках потрібно трохи схолонути та заспокоїтись.
6. Не купайтесь і не плавайте одразу після вживання їжі. Це можна робити лише через дві години.
7. Категорично забороняється входити у воду як дорослим, так і підліткам після вживання алкогольних
напоїв. Дуже часто саме у цьому стані тонуть, втрачаючи самоконтроль.
8. Якщо, перебуваючи у воді, ви відчуваєте озноб, вийдіть із води, обітріться, розігрійте себе вправами
на суші.
9. Ніколи не плавайте при недугах, навіть найлегших.
10. Під час купання пильнуйте, по можливості, за тим, що роблять ваші товариші і, в разі необхідності,
надайте їм посильну допомогу.
11. Ніколи не «розігруйте» товаришів, вдаючи, ніби ви захлинулися і тонете.
12. Ніколи не купайтеся наодинці. На березі хтось повинен стежити за вами.
13. Небезпечно також пірнати на значну глибину без акваланга. Нестача кисню викликає втрату свідомо
сті. Ризикують і ті, хто користується несправним підводним обладнанням.
14. Якщо ви вирішили відпочити біля води, то повинні розумно дозувати сонячні ванни. Це дозволить
уникнути перегрівання тіла.
15. Всім треба пам’ятати, що в місцях, відведених для купання, забороняється прати білизну, купати тварин, купатися особам, які мають шкіряні захворювання. Виконуйте ці правила самі і вимагайте, щоб їх дотримувалися ваші товариші.
Якщо ж все-таки щось сталося і ви бачите, що комусь потрібна допомога у воді, ознайомтесь із правилами
рятування утопаючого та надання першої медичної допомоги

Джерело: http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=58:
-doc&catid=56:2010-08-30-14-35-37&Itemid=79
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— Витягнувши потерпілого на берег, не гайте часу. Якщо він при свідомості, його важливо заспокоїти,
перевдягнути в сухе, а також розтерти, тепло закутати, зігріти. При непритомності дати понюхати нашатирний спирт.
— Якщо потерпілий не дихає, дуже важливо активізувати дихання, якомога швидше очистити рот від мулу,
піску чистою носовою хустинкою або марлею.
— Часто люди тонуть тому, що в них стався спазм голосової щілини: в легені потрапляє не лише повітря,
а й вода. У такого потерпілого шкіра бліда, йому одразу ж потрібно зробити штучне дихання, а якщо
зупинилося й серце — закритий масаж серця.
— Якщо під водою людина не лише перестала дихати, а в неї зупинилося й серце, реанімаційні заходи
мають кращий результат, коли розпочати їх не пізніше як через 5 хвилин з часу клінічної смерті.
— Потерпілим, шкіра яких набула синюватого відтінку, слід передусім швидко очистити дихальні шляхи
й шлунок. Для цього людину кладуть животом на стегно зігнутої в коліні ноги, щоб звисала голова,
і ритмічно, кілька разів натискають між лопаток. Очистивши рот і горло від блювотних мас, води, мулу,
слизу, кладуть горілиць, і, відхиливши їм голову назад, роблять штучне дихання «ротом в рот» або «ротом до носа» і закритий масаж серця.
— Потерпілого слід якомога швидше зігріти, енергійно промасажувати руки і ноги, розтерти його сухою
тканиною, потім тепло вкутати, обкласти грілками.
Навіть коли людина опритомніла і почувається краще, її слід негайно відправити до лікарні. Адже нерідко
на березі виникає, так званий, синдром «повторного затоплення», за якого починається біль у грудях, задишка, кашель, у мокроті з’являється кров. У такому випадку допоможе апаратна штучна вентиляція легень
та деякі інші процедури, які можна зробити лише в умовах медичного закладу.
Та найкраще все ж не допускати до біди, дбати про те, щоб запобігти нещастю. Навчіться плавати самі
і навчіть цьому інших, добре вивчіть правила поведінки на воді і дотримуйтесь їх. Ось тоді ріки, озера і моря
даруватимуть вам лише радість і здоров’я.
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снує дуже модне зараз слово — креативність. Якщо перекладати на більш зрозумілу мову, під креативністю мається на увазі творчій потенціал. І не дарма це слово зараз таке модне. У сучасному світі
стало зрозумілим, що творчість є дуже важливою складовою людського життя.
Якщо людина кар’єрист, знаходячи нестандартні рішення, вона може стати незамінним спеціалістом у своїй сфері. Якщо домогосподарка — творчий підхід допоможе їй вигадати вишукані смаки власних страв і додати родзинку до інтер’єру. Креативна мама перетворить виховання дитини на цікаву гру. Творчий вчений
зробить важливі для людства винаходи.
Найчастіше творчість пов’язують із мистецтвом. Такі, здавалося б, пустощі, як малювання, написання віршів, вишивання хрестиком тощо, насправді можуть дуже суттєво впливати на якість нашого життя. Через
творчість ми навчаємось дивитись на речі під іншим кутом, знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях. Тобто творчість проникає в наше буденне життя, позбавляє його шаблонності.
У деякому сенсі, мистецтво лікує душу людини. Є багато прикладів того, коли в складних життєвих обставинах, які неможливо змінити, людина знаходила для себе полегшення через мистецтво.
Одна мексиканська дівчинка була декілька років прикута до ліжка внаслідок автокатастрофи. Вона попросила родичів прикріпити дзеркало над ліжком і почала малювати автопортрети. Так народилася відома
мексиканська художниця Фріда Кало. «Я малюю себе, тому що багато часу знаходжусь на самоті і тому, що
я є тою темою, яку знаю найкраще».
Австралійський письменник Грегорі Девід Робертс написав свій всесвітньо відомий роман «Шантарам»,
сидячи у в’язниці. Двічі рукопис знищували наглядачі, але чоловік переписував його знову.
Можливо, саме через творчість, особистість здатна в будь-яких обставинах і умовах залишатися людиною
і зберігати сенс власного життя.
Творчий потенціал є в кожної людини. Щоб в цьому переконатися, достатньо придивитися до маленької
дитини. Діти завжди щось вигадують, грають, фантазують. Зростаючи, ми стаємо більш стриманими, боїмось

зробити якусь помилку чи виглядати недотепними. Нерідко дорослим людям стає важко
зробити що-небудь без конкретної інструкції. Як же повернути собі дитячу безпосередність і стати дорослою, але креативною людиною?
Найперше і найголовніше, що необхідно зробити — перестати орієнтуватися на результат. Ми так часто боїмось зробити щось недостатньо добре, що відкладаємо задумане, навіть до того, як спробували. Намагайтеся в будь якій справі отримувати насолоду від процесу. Не вмієте малювати? Нічого страшного, візьміть олівець і почніть
як-небудь водити ним по паперу. Не думайте про те, що з цього буде, гарно виходить чи
ні, та як це сподобається іншим. Головне лише ваше особисте задоволення від малювання. А результат одного разу вас здивує.
Любіть те, що ви робите! Варите борщ — насолоджуйтесь! Шиєте, прибираєте, поставтесь до цього як до мистецтва!
Наостанок, хочу запропонувати декілька вправ, які допоможуть вам розважитись і потренувати власну креативність.

Вам потрібні аркуш паперу й маркер чи фломастер. Не вмієте малювати? Прекрасно,
адже ні краса малюнка, ні його закінченість не мають жодного значення. Головне тут —
саме процес. Намалюйте істоту, яка поєднує в собі якнайбільше від знайомих вам тварин. Мета вправи полягає в тому, щоб знищити будь-яку формальну логіку і акцентуватися на творенні чогось абсолютно нового. У вас може вийти крокодил з шиєю жирафи, лисячим хвостом і лускою на копитах. Усе це — чудовий
результат вправи.
Вправа «Випадкове оповідання»
Візьміть будь яку книгу. Навмання вкажіть пальцем на будь-яке слово з будь-якою сторінки. Таким чином
оберіть від 5 до 10 випадкових слів та запишіть їх. А тепер придумайте оповідання використавши всі обрані
слова. Для початку може здатися доволі складним поєднати їх між собою, але креативність не знає обмежень
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і ваше оповідання може
мати досить фантастичний
сюжет. З часом кількість
слів можна збільшувати.
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Візьміть лист паперу
і намалюйте, наприклад,
п’ятдесят однакових кружечків діаметром близько
трьох сантиметрів. А тепер
перетворіть ці кружечки
в картинки, домальовуючи
якісь деталі. Важлива умова: всі п’ятдесят картинок
мають бути різними. Можна
поекспериментувати
з іншими фігурами, замість
кружечків використовувати
трикутники, хрестики, квадратики та будь-що інше.
Бажаю вам натхнення
і задоволення!
Марія Афіногенова

Тренуємо свою пам’ять

www.convictus.org.ua

В

се частіше і частіше починаю чути від знайомих, що у них погіршується пам’ять. Наче і нормально харчуються, вчасно лягають спати,
ведуть здоровий спосіб життя, але щось не працює. Спробуємо розібратися, як краще подружитися із нашою пам’яттю.
Для того, аби знати, як тренувати пам’ять, познайомимося з нею ближче.
За часом зберігання інформації виділяють:
— Довгострокову пам’ять.
— Пам’ять короткочасну.
— Миттєву або іконічну.
У довготривалій пам’яті інформація може зберігатися роки і десятиліття. Останнє, що забуде людина —
звуки його власного імені. У довгострокову пам’ять поміщається тільки те, чим ми користуємося регулярно,
про що постійно думаємо.
Інформація у короткочасній пам’яті затримується на кілька хвилин, годин, днів, іноді тижнів. Потім за непотрібністю вона «випаровується». Мозок не любить зберігати те, чим ми не користуємося. Аж надто багато
він витрачає енергії і найцінніших речовин. Один із способів стрімко забувати — якомога рідше напружувати свою пам’ять. Нічого не вчити, не читати нових книг, говорити короткими примітивними фразами.
Миттєва пам’ять названа так тому, що вона зберігає інформацію в буквальному сенсі слова миті — секунди, долі секунди. Ця пам’ять працює, коли мозок оцінює ситуацію на перехресті доріг, стежить за чимось, що
швидко рухається, читає текст. Поки ми дивимося на сторінку, наш мозок пам’ятає обриси великої кількості
букв, слів і фраз, але варто відірвати погляд від сторінки, як з миттєвої пам’яті більша частина картинок випаровується.
Щоб мати гарне струнке й мускулисте тіло, потрібно займатися спортом, регулярно давати м’язам навантаження. Так же і з пам’яттю. Тренування пам’яті — не що інше, як її використання, застосування, постійна
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практика запам’ятовування. Кращий варіант — вчити вірші. Це розширює
словниковий запас і збільшує площу контактів між нервовими клітинами головного мозку. Пропонуємо вам ряд складних і простих вправ, які можна
використовувати будь-де і будь-коли.
Вправа «Будинок пам’яті»
Спробуйте по пам’яті назвати по прізвищах всіх поетів чи письменників,
яких точно зможете згадати. Якщо Ви змогли пригадати без великих труднощів і гальмування хоча б 12–15 авторів, то це вельми не погано. Крім
прізвищ поетів, можна називати поняття з кожної сфери (жіночі та чоловічі
імена, предмети меблів, кімнатні рослини, всі поняття пов’язані з математикою, образотворчим мистецтвом тощо).

тренуємо свою пам’ять
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Проста вправа, яка допоможе Вам розвинути звичку концентруватися на завданні — це промовляння слів
навпаки.
Любов — Вобюл
Піаніно — Онінаіп
Хмарочос — Сочорамх
Картина — Анитрак
Стеля — Ялетс
Ви повинні не читати слова навпаки, а вимовляти їх, не дивлячись на папір. Берете будь-яке слово і проговорює його шкереберть, як показано вище. Починайте з простих, односкладових слів:
Ніс — Сін
Дар — Рад
і т. д.

Опанувавши простіші, переходите до двоскладових слів:
Роги — Игор
Гора — Арог
Здавалося б, примітивна дитяча вправа! Але вона тренує зорову пам’ять. Не так вже
просто без навички утримати в уяві слово «мегаполіс» або «шахи». Як тільки ви спробуєте
вимовити ці слова навпаки, не підглядаючи в запис, у Вас виникнуть труднощі. Що з цим
робити ? Розбивати розумові завдання на блоки.
Шахмати = шах мат и
На початку потрібно впевнитися, що Ваш мозок бачить три окремих частини слова:
шах мат и. Ви можете розбити слово інакше, по складах: шах-ма-ти. У будь-якому випадку, Вам потрібно утримати в уяві три фрагменти. Пам’ять і увага тренується колосально!
Якщо перед вашим внутрішнім зором вже зафіксувалися три склади, що не важко буде
прочитати їх навпаки: и там хаш.

Те, що я зараз раджу Вам зробити, буде виглядати дивно. Тим не менше, «саме воно»
допоможе:
Збільшити швидкість мислення і поліпшити увагу.
Скоротити час на шляху образ — слово (а значить, збільшити швидкість читання).
Випробувати, як напружується ваша пам’ять (деякі будуть відверто «гальмувати», виконуючи це просте
завдання).
Якнайшвидше називайте вголос всі предмети, які бачите перед собою. Ось я, наприклад бачу: монітор,
дзеркало, годинник із шкіряним ременем, стільниковий телефон, вимірювальну рулетку, два олівці, книги,
тижневики, настільну лампу і т. д.
Ви можете перераховувати предмети як з описовими характеристиками, так і по назві: колонки, крісло,
диван, стіна, рамка, медаль, малюнок, гребінець і т. д.
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Цю вправу цікаво виконувати, коли є хоча б один глядач. Поспостерігайте за собою:
через який час ви «здуєтеся», паузи між словами зростуть і ви станете мукати і допомагати собі жестами. Свої мозкові клітини можна і потрібно регулярно «доїти».
У цьому випадку швидкість синтезу необхідних клітинам речовин зростає, і нейрони
звикають працювати не упівсили, а на повну. Частіше влаштовуйте їм напружений крос,
і вони віддячать вам. Ви будете швидше підбирати аргументи в суперечці і краще міркувати, перестанете страждати від неуважності і забудькуватості. Реакція вашого мозку
в стресових ситуаціях, таких як можливе ДТП, може стати блискавичною.

Це для любителів потренувати пам’ять нестандартним способом, а саме: розвивати
праву півкулю головного мозку. За роботу лівої руки відповідає саме вона. Не завжди
вдається виділити час для тренування лівої руки. Але якщо прив’язати тренування до побутових дій, які все одно доводиться робити кожен день, то Ваш мозок стане стрімко розвиватися. Наприклад: миття посуду, чищення ванни або раковини, можна налаштувати
мишу комп’ютера під ліву руку, намагатися писати лівою рукою і т. п.
Якщо вам дуже важко запам’ятовувати тексти, то вправа зможе вам допомогти. Прочитавши якийсь текст, спробуйте уявити таку картину: Ви знаходитесь в кімнаті, де чимало різних шафок.
В одну із них ви кладете ваш текст. А у момент, коли Вам потрібно буде відтворити цей текст, Ви можете
просто підійти до цього ящика і дістати його.
Тренування пам’яті в побуті
Нову інформацію читайте щодня.
Після перегляду фільмів і передач подумки «прокручуйте» їх у голові від початку до кінця. Чи точно
Ви пам’ятаєте назву? Чи звернули увагу на імена режисера, акторів? Вам не було цікаво чи виною всьому
банальні неуважність і лінь?
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Список всього, що потрібно купити,
тримаєте в голові, а не в кишені.
Думайте саме про те, чим зайняті
в даний момент.
Намагайтеся запам’ятати імена:
спільних знайомих, у тому числі випадкових, членів сім’ї начальства. Це економить нерви і покращує кровопостачання в корі головного мозку.
Запам’ятовуйте всі потрібні телефонні номери.
У кінці дня (можна в ліжку) пригадувати події дня з самого ранку. Це цінне
не тільки для тренування пам’яті, а й для
аналізу — чи добре я побудувала день?
У найдрібніших подробицях пригадуєте
події останньої години, якщо немає можливості читати, а час іде не з Вашої вини.
Запам’ятовуйте дні народження, розклад дня і тижня. Це не означає, що потрібно відмовитися від планування на папері, але краще мати копію в голові.
Говоріть без шпаргалки.
Заведіть блокнот для цікавих фактів, ідей, посилань, цитат, щоб була можливість скористатися ними
при нагоді.
Пам’ять — це така ж частина тіла,
яка потребує постійного тренування та вдосконалення:)
Джерело: http://lediportal.pp.ua/vpravi-dlya-trenuvannya-pamyati-ta-uvagi/
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раса врятує світ» — саме у це вірили наші предки. Кожна родина, пак династія, намагалася лишити після себе прекрасний слід
для нащадків. Це виражалося у всьому: будинки, меблі, одяг,
родинні склепи, література, музика, живопис, навіть кераміка. А що говорити про народи, які винаходили свої техніки розпису та оздоблювання
будь-чого?
Дивлячись на прекрасні релігійні пам’ятки — храми, розумієш не лише
їхню велич у духовній сфері, але й відчуваєш естетичну насолоду. Для прикладу, величний Тадж Махал чи
Собор Св. Павла. У чому різниця? Мабуть, ви наведете до півсотні відмінностей, але у них є одне спільне —
їх будували з душею. Майстри, які вдень і вночі працювали, мріяли, що через 3–4 століття нащадки оцінять
їхні старання. Так і є, ми із величезним захопленням готові дивитися на витвори мистецтва постійно. Адже
там мистецтво всюди: в картинах, в оздобленні, в меблях, навіть у підлозі та маленьких деталях. Деталі, ось
про що мені б хотілося написати…
Відповідальне ставлення до деталей — це і є запорука успіху. Майоліка в архітектурі стала однією із дуже
важливих деталей, які принесли успіх багатьом архітектурним пам’яткам. Що ж таке майоліка і чому вона
відіграла таку важливу роль?
Майоліка — це один із видів кераміки, яку виготовляють низькотемпературним випаленням глини і прикрашають різнобарвною глазур’ю. В оформленні подібних виробів використовується велика кількість рельєфного декору і яскравого розпису, що помітно відрізняє майоліку від інших видів кераміки. Майоліка — один із найпопулярніших оздоблювальних матеріалів у країнах Сходу і Середземномор’я. Майстри
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цих країн перетворили розпис на плитці на справжнє мистецтво. Історія майоліки сягає
глибини тисячоліть, часів Вавилона, Єгипту, Фінікії та інших країн Стародавнього сходу.
У поєднанні із мозаїкою з полив’яних плиток різних квітів, форм і розмірів, візерункові
плитки традиційно використовувалися в оздобленні культових споруд і палаців Сходу, Азії
та північної Африки.
На початку середніх віків майоліка почала набувати розповсюдження в Європі, починаючи з мавританської частини Іспанії до Італії через острів Мальорка. Від нього і пішла
назва Майоліка. У період розвитку і відродження мистецтва, майоліка поширилася через
Італію на інші країни Європи — Португалію, Францію, Німеччину й Англію. Яскравим
прикладом застосування візерункової плитки стали фасади будівель і інтер’єри геніального іспанського архітектора Антоніо Гауді.
Це був початковий вигляд європейської кераміки, декорований насиченими кольорами, які суттєво відрізнялись він кольору глини. До цього переважно використовувалися
теракотові відтінки, які могли перекрити колір червоної глини. Для досягнення подібного
ефекту використовувалося первісне покриття виробу щільним шаром непрозорої глазурі, яка приховувала справжній колір основного матеріалу. Поверх такої глазурі, зберігаючи чистоту відтінку, могли наноситися будь-які кольори. Для більш виразного декору,
предмети створювалися з фактурними прикрасами, що надавало подібним речам, висловлюючись сучасною мовою, 3D ефект.
Протягом довгого часу майстри з Італії, Іспанії, Греції, а потім і Голландії експериментували із вмістом
основного матеріалу і способом декорування. Зрештою до кінця епохи Відродження майоліка стала повноцінною формою мистецтва. На цей час майолікою захопилися англійці. З середини XIX століття у Великобританії відкриваються кілька заводів, що працюють тільки з цією технікою. На сьогоднішній день вікторіанська майоліка становить певний колекційний інтерес.
З середини XIX століття до початку XX століття в Англії виготовлялося більшість виробів, експортованих
практично в усі європейські країни. Якщо в цілому оцінювати ринок керамічного виробництва, то фабрик,
що працювали з майолікою, було вкрай мало і більшість з них існували в період з 1860 по 1910 рік. Випуск
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майоліки в тому чи іншому вигляді тривав і далі, проте, поступово навіть і
на цю невелику кількість зник попит у зв’язку зі зміною моди та тенденцій
у смаках.
На цьому, однак, історія майоліки не закінчується. Естафету перехопили
Сполучені Штати Америки, де майоліка як вид мистецтва зазнала деяких
змін. Зокрема стала використовуватися монохромний розпис виробів. У
зв’язку з цим складно порівнювати художнє виконання предметів майоліки
вікторіанської епохи, виготовлених в Європі, і пізніші американські зразки.
Американські майстри не були першопрохідцями в області монохромного розпису майоліки. Спочатку подібну техніку використовували в російській Гжелі. Розквіт російської майоліки припав на середину XVIII століття. Це трапилося після того, як подібну техніку стали використовувати
голландці, від яких російські майстри і дізналися про існування майоліки. У
той час центром російського керамічного виробництва була Гжель. Там використовували багатобарвний розпис і різноманітні техніки оформлення, в тому числі і майоліку. Поступово
сформувався певний колорит гжельских виробів. Від багатобарвного розпису перейшли до біло-синього
оформлення.
Другим місцем в Росії, де виготовлялася велика кількість керамічних виробів, був Ярославль. Тут виконувалися замовлення на поливні кахлі для храмів, які також виготовлялися в техніці майоліки. Також в цій техніці
створювалися багато предметів інтер’єру, такі як скульптури, вази, глечики, декоративні панно, декоративна
плитка і багато іншого.
Ось так, техніка багдадських майстрів проявила себе на всіх континентах: в Росії у посуді, у Великій Британії в статуетках, на Далекому Сході в архітектурі. Сьогодні відголоски майоліки ми можемо знайти у сучасних інтер’єрах: кухні та ванні кімнати, на стінах та підлозі. Тому, проходячи повз якийсь будівельний магазин,
зазирніть аби «привітатись» із витвором століть:).
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Швеція моїми очима
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сі ми любимо добрі подорожі, відчуття дороги та перенесення між
минулим та майбутнім. Коли ти в дорозі — ти ніби є, а ніби й ні — як
обереш сам. Хочу розповісти про подорож, що залишила в моєму
серці незабутнє враження про Скандинавію — подорож до Стокгольму,
Швеція.
Швеція — батьківщина нашого «Конвіктусу», тому побувати там було
справжнім естетичним та професійним задоволенням для мене та моїх
колег.
Отож, почну… Ще з дитинства «Швеція» у мене асоціювалась із холодним морем, вікінгами та високим рівнем життя. Ви не повірите, але подорослішавши, всі мої здогадки підтвердились. Але в Швеції я побачила стільки
всього цікавого, чим хочу поділитись зараз із вами.
12 фактів очима подорожуючого:
По-перше, Швеція — це дорого. Приїхати туди зі 100 долларами на уікенд, це всеодно, що приїхати пожебракувати чи співати в переході. Дороге житло, дорога їжа, недешевий проїзд. Тут треба бути в тонусі.
Проте, для ледачих шведів є переваги: соціальне страхування по безробіттю, яке іноді вище мінімальної заробітної плати.
По-друге, в Швеції взимку о 15.00 — це вже сутінки. Ви навіть не уявляєте, наскільки це дивовижно та
прекрасно. Фактично, після обіду все місто вже сяє вогнями, та переливається фарбами. Однак, така романтика приємна лиш для туристів, адже через мінімальну кількість сонячного світла, Скандинавія посідає
провідне місце у зверненнях до лікарів та гарячих ліній психологічної підтримки через тривожність, депресивний стан та суїцидальні думки. Так, незважаючи на досить благополучний стан населення, скандинавські
країни посідають провідне місце з кількості самогубств.
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По-третє, у Стокгольмі дуже чисто. Чисто не тому, що постійно прибирають, чисто тому, що постійно не смітять. Викинуті «не туди» недопалки, не там «залишена» пляшка з-під
води, ненароком «випавший» із сумочки чек — не про це
славетне місто. За чистотою стежать всі.
Четвертий факт про Швецію — тут дуже незвичне метро,
воно одночасно дивне і гарне. Вся підземка розмальована,
деталі стилізовані і, зазвичай, зроблені вручну. Саме метро
знаходиться в скелях, що під час будівництва були підірвані.
Ти ніби потрапив в модернізоване підземелля.
По-п’яте, тут не дуже зрозумілі «радянським» людям стосунки чоловіка і жінки: до 30–35 років ми зустрічаємось
і лиш після цього віку, люди починають задумуватись про
родину. Розлучаються у Швеції рідко, оскільки цей крок зазвичай роблять виважено.
Шостий факт — це декрет для чоловіків. Тут тотальна
більшість чоловіків сидять із дітьми (найчастіше до півроку).
Жінки не злягають на 5 місяців із післяродовою депресією, а вже через місяць після пологів продовжують
активне життя та робочі будні, тим самим ще раз доводячи, що вагітність та пологи — то не хвороба.
Сьоме — в Швеції багато веселяться й п’ють. Для мене не зрозумілі причини: чи це через холод чи вже так
історично склалось. Шведи не їдять в барах, пабах, вони спілкуються, жартують та вживають багато алкоголю.
Восьмий факт буде цікавий тим, хто любить послухати щось «важке». Швеція — країна важкого року,
сейшенів, вечірок, гриму та запаху шкіри. Шведи дали світу багато цікавих напрямків музики: блек, готик,
грайндкор, дум, дет, треш, фолк, хеві — ще не весь перелік улюблених шведами жанрів.
Дев’ятий факт, який мене хвилював ще з дитинства — це вікінги. Шапки з рогами, вікінгівські сувеніри —
дитячі казки в порівнянні з тим, які гарні, кремезні, високі (ах…) в Швеції чоловіки … Хочете побачити,
може навіть познайомитись? Вам сюди…
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Десятий факт, я б назвала його водяним. Швеція і вода —
це синоніми, тут всюди вода: море, ріки, канали. Стокгольм знаходиться на сотнях островів, які дуже комфортно
з’єднані між собою. Мостів тут багато й усі різноманітні…
А коли на місто опускаються сутінки — ти як в задзеркаллі.
Найвища в історії температура, зафіксована в Стокгольмі
(одному з найтепліших міст Швеції) +28. Тут часто дощить,
туман, але повітря прекрасне, чисте, прохолодне. Нагадаю,
що це був одинадцятий факт.
Завершальний факт (12), який мене вразив у саме серце,
що найвища цінність — це людина. В цьому не можна сумніватись. Це помітно всюди. Від багаточисельних лав, місць,
де можна попити води, до турботи та віри у людину на державному рівні. Ви можете це помітити по тому, які види
покарання обираються для засуджених та неупередженому
ставлені до цих людей, по тому, як людей-біженців оточують
увагою в державних хостелах, по тому, як добротою світяться очі волонтера. Люди волонтерують всі: від школяра до висококваліфікованого юриста, який має мільйонний статок за плечима. Так, всі вони приходять до соціальних установ і надають консультації, розливають
суп бездомним, навчають дітей. Швеція показує найкращий приклад безумовної любові до людей.
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Отож, підсумок такий: Швеція — країна-казка. Але така, що не дозволить розслабитись. Шведи сприймають себе завжди не надто щасливими, вони прагнуть більшого, їм не вистачає зовсім трішки. Вони завжди
хочуть «трохи вище», «трохи сильніше» й «трохи швидше». Можливо, в тому й секрет їх прогресу та прекрасного розвитку?
Закохана в Швецію —
Юлія Царевська

Поезія

www.convictus.org.ua

К

то-то сказал, что наша жизнь очень схожа с окрасом зебры…
В ней есть взлеты и падения, ошибки и победы, любовь и ненависть, радость и печаль, шансы и разочарования. В суете
дней, в череде неудач, ты часто забываешь об элементарной благодарности — за подаренный тебе дар жизни. Перестаешь замечать,
как же прекрасен все-таки этот мир, сотворенный Творцом. Притираются краски, вкус жизни становится пресным и однообразным.
Мы пускаем все свои силы на быт, внешний лоск и комфорт, теряя
ту невидимую и хрупкую нить, соединяющую нас с чем-то более
могущественным, чем мы сами.
Не все всегда бывает гладко и ровно, но даже в неприятных
жизненных уроках можно увидеть положительную сторону. Научиться снова любить, мечтать, летать, верить. Знаю, прочитав эти строки,
многие отнесутся с негодованием и недоверием к написанному, но
поверь мне, мой дорогой читатель, что у каждого из нас есть выбор,
и руки опустить намного проще, чем расправить крылья. За закатом
всегда наступает рассвет, за отливом всегда идет прилив, ночь, луну
и звезды всегда сменяет солнечный свет и наступает новый день, за
черной полосой всегда идет белая. Так создана жизнь, так создан ход
времени, не нами это придумано… И не один человек не в силах
это изменить! Мы можем только лишь изменить себя и свой взгляд на
окружающий нас мир, мы можем только научиться распознавать знаки судьбы и пользоваться представляющимися шансами.
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Жизнь назвали зеброй полосатой…
Вот полоска боли и тоски,
Вот полоска радостных мечтаний,
А за ней полоска горя и нужды.
Каждый день меняет жизнь расцветку,
Черный тон сменяет белый цвет,
И на кон ты ставишь, как в рулетку,
Тьмы аркан, или судьбы презент…
Жизнь красива — если ценишь счастье,
Жизнь темна, когда в ней нет добра,
Но, когда настигнет вдруг ненастье
Не кляни ты жизнь, она одна!
Знаешь, что судьбу свою, мы строим только сами
Хоть Всевышний начертил черту —
Обернется жизнь, из черной, белой станет,
Станет жизнь похожа на мечту!
«Намотай на ус» судьбы уроки.
Жизнь — игра,… в которой лидер ТЫ,
А Господь, судьбы учитель строгий,
Если победишь — подарит дар любви.
Жизнь люби, она тебя полюбит тоже,

И побольше приноси добра,
Пусть на всех ты будешь непохожий,
Жизнь за все вознаградит тебя.
Ну же, подними обтрёпанные крылья,
Руки свои к небу протяни,
Будут еще взлеты и паденья,
Только не давай себе упасть…
Лети!!!

***
Художник, нарисуй мне сказку лета,
Где очень много цвета и тепла,
Когда лучами солнца все согрето,
Пускай в картине буду не одна.
Рисуй, хочу в картине твоей праздник,
Ты исключи неяркие тона,
Художник, не скупись, ведь ты, как странник,
Что снова ищет в полотне себя.
В воображении твоем кружат метели,
А на бумаге расцветает роз букет,
Когда в твоей душе поют капели,
На полотне — лучом играет солнца свет.
Волшебник ты! Не стоит сомневаться!
Твори! Быть может в этом и есть смысл.
Когда в твоей душе большая клякса,
Ты разукрась ее, как кипарис.
Художник, нарисуй мне в небе птицу,
Она всегда свободна, как вода,
Она опять летит из Праги в Ниццу,
Когда начнем мы с чистого листа.
Давай начертим дом с вишневым садом?

Давай здесь нарисуем детвору?!
А вот пронесся кто-то с самокатом,
А вот и грибники в лесном яру.
Там где-то далёко шумят колосья,
И солнце опускается в зенит,
В твоей картине так уютно кошке,
Что на окне клубочком мирно спит…
Ты только не рисуй цветов неволи,
Не порть картину в черно-серый цвет,
Не надо, не рисуй в ней тьмы и боли,
В картине нашей — мест для боли нет!
Художник, нарисуй мне сказку лета,
Где моря гладь и океан добра,
Теплом пусть будет все вокруг задето,
Твори! Пускай согреется душа!
Наталья Мелехина
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Творец
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Смачно та корисно

У

процесі спілкування із нашими читачками, ми з’ясували, що їм не вистачає чогось «смачненького» 
Ми розпочинаємо нашу нову рубрику: «Смачно та корисно». Як і прохали читачки, продукти всі
дуже прості, які не потребують термічної обробки, ті, які дозволено приносити рідним.
Оскільки надворі літо і ми можемо дозволити собі поласувати фруктами, пропонуємо два прості і смачні
рецепти фруктових салатів.

Рецепт №1.* Фруктовий салат із фруктів

смачно та корисно

Необхідні інгредієнти для приготування салату:
— Апельсин — 1 шт
— Яблуко — 1 шт
— Ківі — 1 шт
— Банан — 1 шт
— Згущенне молоко — 2 ст. ложки
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Спосіб приготування салату
1.	Очищаємо апельсин від шкірки та нарізаємо маленькими кубиками.
2. Миємо яблуко, видаляємо серцевину і теж нарізаємо кубиками.
3. Ті ж самі маніпуляції проводимо із ківі та бананом.
4. Складаємо готові фрукти у велику тарілку, додаємо згущене молоко і перемішуємо.
* http://retsepty.online.ua/ukr/salaty/fruktovye-salaty/28/
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Рецепт № 2. Фруктовий салат із моркви

смачно та корисно

Необхідні інградієнти для приготування:
— Яблуко — 1 шт.
— Апельсин — 1 шт.
— Морквина — 1 шт.
— Будь-який вид горіхів (у нас мигдаль) — 3 ст. ложки
— Вівсяні пластівці — 2 ст. ложки
Спосіб приготування салату
1. Всі наявні фрукти поріжте невеликими шматками, моркву натріть на
тертці.
2. Готові фрукти змішайте із натертою морквою.
3. Додайте горіхів
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4. До готової суміші додайте 2 ст. ложки вівсяних пластівців.
5. Суміш накрийте та лишіть на 10 хв.
Смачного:)

Команда — це «Конвіктус»!
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Д

уже багато раз чула, що команда — це запорука всього, що без
команди велику ідею не реалізувати, без надійної підтримки твоїх друзів чи колег дуже важко зробити якісно та вчасно. Скільки б разів я це не чула — завжди піддавала сумнівам. Завжди сумнівалась, адже нести відповідальність одному завжди чіткіше і легше самому.
Контролювали терміни виконання — знову ж таки легше самому. Однак,
мою віру у самостійний успіх похитнув, я б навіть сказала зруйнував,
мій прихід на роботу в благодійну організацію «Конвіктус Україна».
До того як я влаштувалась на роботу, я знала досить багато позитивного про «Конвіктус». Це організація, яка працює в Україні з 2006 року,
працює за європейськими стандартами, виконує завжди все вчасно і якісно. Клієнти і колеги з інших організацій завжди були задоволені. Проте
ніхто не міг зрозуміти, як працівникам «Конвіктусу» це все вдається
реалізовувати в українських реаліях?
Відповідь виявилася дуже простою, на перший погляд, — «Конвіктус» — це команда. Це не просто команда людей, які об’єдналися «під одним дахом», це команда, яка вірить в те, що робить. Кожен
з «Конвіктусу» знає і вміє допомагати «від щирого серця». Це люди, які не просто Вас проконсультують
щодо профілактики хвороб чи як краще влаштуватись на роботу, вони завжди запитають: «Як Ви себе
почуваєте? Що нового у Вас у житті відбулося? Чи потрібно Вам ще щось?». І по мірі своїх можливостей
спробують Вам допомогти.
Для мене було дуже дивним, що працівники, тепер я уже з гордістю можу сказати: «Мого КОНВІКТУСУ»,
так само ставляться один до одного. Вони завжди знайдуть час, аби поговорити, пожартувати, поцікавитись чимось новим, порадіти за тебе чи твою сім’ю.
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команда — це конвіктус»!
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команда — це конвіктус»!

Тільки після року спільної
роботи я зрозуміла слова: «Ви
підходите нашій команді». Тільки зараз я зрозуміла і погоджуюсь, що запорукою успіху
є команда, що коли у пріоритеті інтереси команди, а не окремого індивіда — виграють всі.
У «Конвіктуса» є команда,
а значить і є велике майбутнє!
P. S. Дуже хочу поділися
з Вами позитивними моментами
роботи у «Конвіктусі»…

www.convictus.org.ua

Юлія Хватова
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Розповсюджується безкоштовно.
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