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Привітання
Євгенії Кувшинової
Виконавчого директора ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА»

З

Шановні читачі!
авершується 2014 рік — рік, в якому було багато досягнень, багато викликів і багато надій. Підводячи
підсумки цього року, ми пишаємось тими долями,
які знайшли свій новий початок у Домі на півдороги. Кожна з них — унікальна, важлива та дорога для нас. Ми щиро
радіємо успіхам кожної з учасниць Програми реінтеграції,
проживаючи кожен раз з кожною учасницею шлях у побудові нового життя.
Ми знаємо, що коли ми віримо в найкращі якості людей — вони починають їх проявляти. Ми віримо в кожного
з вас!
Бажаю вам залишити в минулому році всі негаразди та
сумні думки, відкрити свою душу для нового та щасливого
року! Бажаю вам натхнення та віри в себе, в життя, в людей!
Примножуйте у своєму серці любов, добро, щирість та радійте кожному новому дню!

привітання євгенії кувшинової

З Новим 2015 роком!
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ЗМІ про
«Дім на півдороги»
и продовжуємо Вам ілюструвати приклади статтей, які
пишуть засоби масової інформації (ЗМІ) про наш Дім.
Цього разу на «Дім на півдороги» звернула увагу Служба Новин «Вісті».
«Дім на півдороги» — єдиний в Україні центр реінтеграції жінок, звільнених із місць позбавлення волі. Жінки, які тут живуть,
приходять добровільно, адже майже втратили навички нормального існування у суспільстві. Тут їх вчать спілкуватися, влаштовуватися на роботу, а іноді навіть читати і писати. Про те, як намагаються вирівняти складні жіночі долі, розкаже Галина Михайлова.
«Тут немає ані грат на вікнах, ані колючого дроту, ані тюремних
камер. У колишній напівзруйнованій Краснопавлівській лікарні
завдяки шведським інвестиціям чотири роки тому почав роботу
центр соціальної адаптації для колишніх ув’язнених жінок. За час
існування «Дому на півдороги» через нього пройшли понад півсотні жінок з різними долями та життєвими історіями. Підхід до
них шукають як соціальні працівники, так і психологи. Мають не
допустити рецидиву та буквально наново навчити жінок жити.
Співробітники центру своїх постоялиць шукають у 15 українських колоніях. Дівчат, які забажали взяти участь у програмі,
звідти забирають після звільнення. Тетяна ж до «Дому на півдороги» добиралася самотужки аж з Тернополя. До речі вона одна
з учасниць, які перевищили віковий поріг. Дівчата та жінки тут
навчаються наново усьому. Адже за той строк, які вони провели
у колоніях, а це іноді з десяток років, у світі багато чого змінилося. Їх вчать куховарити, прати, читати, правильно розмовляти
та тримати себе в соціумі.
У чомусь вони на самозабезпеченні, так у теплицях дбають про
невеличке підсобне господарство. Найважче для них — опинившись за воротами колонії з невеликою сумою в кишені — зрозуміти куди йти і що робити, адже в 11 з 18 учасниць реінтеграційної
програми на момент виходу — лише довідка про звільнення, от
і всі документи. Свої спільні проблеми вони обговорюють на сеансах групової терапії та завдяки методиці «Форум-театр».
Разом із цим у кожної дівчини є свої, особливі проблеми та пот
реби. Олена в центрі менше місяця. Зараз відновлює документи.
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І мріє знайти матір. У центрі діє низка правил — не затримуватися
до ночі, попереджати про форс-мажори та вести себе приязно.
Під категоричною забороною алкоголь і, звісно, наркотики. При
порушенні правил можна втратити шанс на участь у програмі,
а до неї потрапити і так важко. За словами працівників «Дому
на півдороги» лист очікування, тих хто хоче потрапити до цент
ру значно перевищує можливості прийняття. Загалом же життя
в центрі — другий етап триступеневої програми, яка починається
ще в колонії, а завершується вже в самостійному житті.

змі про «дім на півдороги»

Галина Михайлова, Вадим Макарюк
Джерело: http://www.visti.tv/new.aspx?newsid=23025#.U0pn_uYcovt

4

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
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.
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анкета-заявка
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Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так        Ні       
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку                                         
квартира / кімната у квартирі                                  
дім / частина дому                                            
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так        Ні       
Якщо так, то яку саме?                                        
                                                             
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так        Ні       
Чи маєте Ви родичів?
Так        Ні       
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із 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                        

Правила проживання
в Домі

Д

ля регулювання спільного проживання мешканок Центру
та підтримання безпечного середовища були розроблені
плавила поведінки, які є обов’язковими до виконання.
У період проходження програми та знаходження в Центрі
учасниці програми зобов’язані:
•• особисто вирішувати питання, пов’язані із відновленням

документів, працевлаштуванням і пошуком житла (за
сприяння та інформування соціальних працівників);

•• брати активну участь у всіх заходах, що передбачені роз-

кладом занять Центру (консультації, заняття);

•• повідомляти чергових консультантів чи соціальних пра-

цівників про вихід за межі Центру;

•• утримувати Центр та територію в чистоті й порядку.

У період проходження програми та знаходження в Центрі
учасницям програми суворо забороняється:

•• застосовувати фізичну силу до інших учасниць програми

або до співробітників Центру, а також принижувати їх
честь та гідність;

•• будувати особисті взаємини із персоналом Центру;

www.convictus.org.ua

•• вживати алкоголь і наркотики;

•• халатно ставитися або псувати майно Центру.
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История успеха
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Добрый день, наш читатель!
преддверии Нового года, каждый человек, в независимости мужчина это или женщина, взрослый или ребенок, верит в чудеса! В желание оставить все плохое
и непоправимое за чертой уходящего года, ступая с новыми на
деждами и мечтами в наступающий год.
В нашем Центре «Дом на полпути» живут очень разные, и в то
же время похожие своей судьбой женщины. Объединяет их всех
одно — желание исправить, научиться, восстановить, понять
и найти себя в жизни. Ни для кого не секрет, что многие ошибки исправить невозможно, утерянное не всегда возвращается,
не всем дано научиться... Но если есть вера, стремление, желание и поддержка — поправить и восстановить возможно многое! Мы, сотрудники Центра, тоже верим в чудеса! Надеемся,
что наши труды, идеи, цели, надежды, планы на будущее, помогут еще не одной женщине, отбросить шлейф «старой жизни»
и украсить себя радужными одеждами новой!!!
Вашему вниманию хочется предложить эту «историю из жизни» нашей клиентки «Дома», многим она покажется очередной
исповедью, похожую на многие другие исповеди поломанной
и израненной души,... но очень хочется верить в то, что кому-то
этот рассказ послужит «пособием к действию», путеводителем
и светлой надеждой к переменам!
Эта история, скорее всего, получится немного банальной,
не очень интересной,... хотя, может быть, кто-то увидит в ней
себя, свой путь в те места, где жизнь не то чтобы останавливается, а замедляет свой ход. Жизнь моя началась с беззаботного,
счастливого детства. Родители вкладывали в мое воспитание
все самое лучшее, не скажу, что я была обделена любовью и заботой. Училась я на отлично, меня окружали друзья, с одноклассниками и преподавателями всегда находила общий язык. Окончила школу с перспективой на светлое будущее. Даже не могу
сказать, когда именно произошел момент «поломки», «сбоя»
в сторону нехороших перемен. Я рано повзрослела, как мне на
тот момент казалось, стараясь быстро стать самостоятельной,
чтобы вырваться из-под контроля родителей и установок общества. Впрочем, наверное, как и всем подросткам моего возраста. Совершенно не умея разбираться в жизненных ситуациях, я все больше и дальше попадала в неприятности. Дворовая
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жизнь манила, поглощала, засасывала как зыбучие пески. Веселая компания, сигареты, алкоголь, а чуть позже и эксперименты
с наркотиками. Молодой человек из той же компании, первая
любовь, сожительство вперемешку с употреблением и азартом
криминальной жизни. Позже водка со скандалами, драки и побои в моем союзе и построенной на иллюзиях молодой семье.
В один «прекрасный» момент я сама не успела опомниться, как
оказалась под следствием за тяжкие телесные в адрес своего
«гражданского» мужа... Доказать, что это преступление было
путем самообороны и защиты не удалось, так как было оно совершено в алкогольном опьянении на бытовой почве. Тюрьма,
конвой, этапы, колония. Я попала в новую среду, совершенно
мне чуждую и неприятную. Время потянулось как в кошмаре.
6 лет жизни. День моего освобождения. Думала, все позади,
вот начнется другая жизнь, счастливая, красивая, наконец-то
получится выйти на нормальный жизненный уровень. На свободе меня никто и ничего не ждало, общество не воспринимало
меня, да и я не стремилась в него влиться. Та же компания, те же
цели, интересы и увлечения. Пустивши свою жизнь на самотек,
махнув на все рукой, употребляя и обвиняя всех и вся в своих
проблемах и неустроенности, я шла дальше. Мне казалось, что
тот кошмар заключения больше не повториться, я стала умнее,
мудрее, хитрее. Мне только казалось! В мою дверь снова постучались, вновь срок, колючая проволока, слезы, непонимание,
разочарование.
Не могу сказать, что информация о Центре «Дом на полпути»
поступила ко мне случайно, это не было делом случая, а скорее
знак Свыше. К нам в колонию приезжали представители Центра,
журналы, буклеты, разговоры среди осужденных, я заинтересовалась, в душе поселилась надежда, искорка веры в себя и небезразличных к моей судьбе людям. Сейчас очень много разных
центров реабилитации, но мой выбор остановился на «Доме».
И вот я в Центре. Меня встретила приятная, располагающая
атмосфера, улыбчивые люди, стремящиеся помочь, подсказать,
научить. Люди, которые направляют, помогают увидеть и разобраться, ликвидировать причины неудач и дефектов характера.
Я верю, и у меня начинает получаться. Теперь я знаю, что смогу
справиться со своими жизненными трудностями, восстановить
доверие близких и родных мне людей, пробовать, ошибаться, но
не сдаваться. У меня появилась сила, уверенность, поддержка, наглядные примеры, мечты, цели, иные от прежних увлечений и хобби. Верю в настоящее, не живу прошлым, надеюсь на будущее!
Хочу поблагодарить тех людей, которые финансируют наш
«Дом», тех людей, кто работает здесь с нами. Большое челове-
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ческое спасибо всем тем, кто хоть как-то задействован в этом
благородном деле. Да благословит ВАС Господь на всех путях
ВАШИХ, на все дела ВАШИ!!!
С искренним уважением!
Участница программы Приходько Елена (36 лет).
***
Оставляя за плечами старый, добрый, трудный год...
Мы надеемся на Новый, чудный, дарящий надежду,
Полный новых планов и забот,
			
перспектив на то, чтобы трудиться!
Уходит этот год, шуршит его последняя страница,
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее — не сможет повториться!

история успеха

Подготовила социальный работник
Наталья Мелехина
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Подарунок своїй дитині
після звільнення

М

Детальні умови та процес повернення дитини на виховання
батькам, які перебували в місцях позбавлення волі, регулюється
Постановою Кабінету Міністрів України № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 року.

www.convictus.org.ua

и так часто помиляємось у своєму житті, що іноді правильне і виважене рішення — це подарунок долі. Як і
чому ми так вчиняємо відомо тільки нам, однак виправити можливо практично все. Хочемо розповісти вам про деякі
аспекти відновлення батьківських прав.
У випадку перебування батьків в місцях позбавлення волі, діти
набувають статусу дітей, позбавлених батьківського піклування.
Якщо хтось із родичів чи близьких людей виявив бажання опікуватися такими дітьми — їм призначається опікун, якщо ж ні —
влаштовують в інші форми сімейного виховання. Останні набувають все більшого поширення в нашій державі: дитячі будинки
сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї патронатних батьків-вихователів або ж державні інтернатні заклади.
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Якщо батьки були позбавлені батьківських прав до ув’язнення,
то після звільнення з місць позбавлення волі, з метою повернення дитини (дітей) на виховання, їм необхідно звертатися з позов
ною заявою про відновлення батьківських прав до районного
суду за місцем своєї реєстрації, попередньо підготувавши пакет
документів (які будуть зазначені у статті далі). Якщо ж батьки не
були позбавлені батьківських прав і після повернення з місць
позбавлення волі виявили бажання надалі виховувати свою дитину (дітей), то першим кроком буде звернення до служби у справах дітей, де дитина перебуває на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазвичай, це
служба яка територіально відповідає місцю реєстрації батьків.
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У службі в справах дітей необхідно пред’явити паспорт, довідку про звільнення з місць позбавлення волі та написати заяву
про ваш намір повернути дитину (дітей) собі на виховання. Спеціаліст служби надасть консультацію щодо ситуації, яка склалася
та роз’яснить алгоритм подальших дій. Рішення про повернення
чи не повернення дитини (дітей) батькам буде прийматися не
одним спеціалістом, а колегіальним рішенням Органу опіки та
піклування відповідної міської, районної чи селищної державної
адміністрації шляхом винесення питання на Комісію з питань захисту прав дітей.
Для того, щоб повернути дитину (дітей) на виховання, необхідно зібрати пакет документів, а саме:
1) довідку форма №3 з ЖРЕО за місцем реєстрації;
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2) довідку-характеристику від дільничного інспектора міліції
про те, що ви стали на шлях виправлення та змінили свою
соціальну поведінку;
3) медичний висновок про стан здоров’я (бланк висновку надасть спеціаліст служби у справах дітей);
4) довідку про працевлаштування. Звичайно, людині яка повернулася з місць позбавлення волі доволі складно відразу
знайти роботу, тому варто хоча б звернутися до Центру зайнятості та надати спеціалісту служби у справах дітей довідку, що ви перебуваєте на обліку та активно шукаєте роботу.
Також, однією з основних вимог для повернення дитини на
виховання, має бути наявність у вас постійного місця проживання та створення умов для проживання дитини. В ідеалі, у дитини
має бути власна кімната, якщо ж житлові умови не дозволяють,
то необхідно створити хоча б спальне місце, місце для навчання
та проведення дозвілля дитини, яке б відповідало її віку. З метою перевірки умов майбутнього проживання дитини, спеціаліст
служби вийде до вас на вказану адресу та здійснить акт обстеження житлово-побутових умов.
За наявності відповідної програми, спеціаліст служби може
направити вас до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою проходження курсів «Відповідального батьківства»,
де з вами будуть працювати психологи, а по закінченню видадуть
сертифікат.
Усі зазначені довідки необхідно надати в службу у справах дітей у двохмісячний термін. Якщо з якихось об’єктивних причин,
вам цього терміну не вистачає, його можуть продовжити, однак,
якщо протягом двох місяців після повернення з місць позбавлення волі Ви взагалі не звернулися до служби із заявою про бажання повернути дитину або ж звернулися, але не виконали вимоги,
передбачені законодавством, служба у справах дітей розпочне
процес позбавлення вас батьківських прав.
Після успішного виконання всіх вище перелічених вимог, спеціалістом служби готується висновок про доцільність повернення дитини вам на виховання та виноситься питання на засідання Комісії
з питань захисту прав дітей, яка, як правило, проходить два рази на
місяць. Після позитивного рішення Органу опіки та піклування, назначається дата передачі дитини від опікуна, батьків-вихователів
чи дитячого державного закладу вам на виховання та утримання.
Однак не слід думати, що на цьому ваша співпраця з соціальними службами завершується. З метою і вашої адаптації у суспільстві,
і зменшення ризиків психічної травматизації дитини, і психологічної підтримки родини, вам буде надана можливість перебування
під соціальним супроводом в Центрі соціальних служб для сім’ї,
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дітей та молоді за місцем вашого проживання. Соціальний супровід укладається на термін від 3 до 6 місяців, під час якого ви маєте
можливість на безкоштовні консультації психолога, юриста, отримання гуманітарної допомоги, отримання запрошень на культурні
заходи для дитини та інші послуги, яких ви будете потребувати
і які зможуть запропонувати працівники Центру соціальних служб.
І головне пам’ятайте, що ви відповідальні за долю вашої дитини, яка вже одного разу відчула втрату близької людини та розчарування, і саме зараз, як ніколи, їй необхідна ваша любов, турбота та підтримка.

подарунок своїй дитині після звільнення

Ірина Котюк,
діловод ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА»
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Притчі
«Це добре!» — одна з моїх улюблених притч

Одного разу король перебував на полюванні. Друг, як завжди,
готував і заряджав рушниці для короля. Очевидно, він зробив
щось неправильно, готуючи одну з рушниць. Коли король взяв
у свого друга рушницю і вистрілив з неї, у нього відірвало великий палець руки. Оцінюючи ситуацію, друг як завжди сказав:
«Це добре!»
На це король відповів: «Ні, це не добре», — і наказав відправити свого друга у в’язницю.
Минуло близько року, король полював у районі, в якому він
міг, на його думку, перебувати зовсім безбоязно. Але канібали
взяли його в полон і привели в своє село разом з усіма іншими.
Вони зв’язали йому руки, наносили купу дров, встановили стовп
і прив’язали короля до стовпа. Коли вони підійшли ближче, щоб
розвести вогонь, вони помітили, що у короля не вистачає великого пальця на руці. Через свої забобони вони ніколи не їли
того, хто мав ущербність в тілі. Розв’язавши короля, вони його
відпустили.
Повернувшись додому, він згадав той випадок, коли він втратив палець, і відчув докори сумління за своє ставлення до друга.
Король відразу ж пішов у в’язницю, щоб поговорити з ним.
— Ти мав рацію, — сказав він, — це було добре, що я залишився без пальця.
І він розповів усе, що тільки що з ним сталося.
— Я дуже шкодую, що посадив тебе в тюрму, це було з мого
боку погано.
— Ні, — сказав його друг, — це добре!
— Що ти кажеш? Хіба це добре, що я посадив свого друга на
цілий рік у в’язницю?
— Якби я не був у в’язниці, то був би там разом з тобою.
Думайте... та у будь-якому випадку — усе буде добре!
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В одного африканського короля був близький друг, з яким він
разом виріс. Цей друг, розглядаючи будь-яку ситуацію, яка колинебудь траплялася в його житті, незважаючи на те, була вона позитивна чи негативна, мав звичку говорити: «Це добре!»
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Про головне...
Молодий життєрадісний хлопець прийшов до батька і говорить:
— Батько, порадій зі мною, я вступив до університету. Я буду
юристом! Нарешті я знайшов своє щастя!
— Дуже добре, сину мій, — відповів батько, — значить, ти хочеш тепер старанно вчитися. Ну а що потім?
— Через чотири роки я захищу на відмінно диплом і покину
університет.
— І що ж далі? — Не відступав батько.
— Потім я буду щосили працювати, щоб якомога швидше стати самостійним адвокатом.
— А далі?
— А потім я одружуся, створю свою родину, буду ростити
і виховувати дітей, допоможу їм вивчитися і отримати хорошу
професію.
— А далі?
— А потім я піду на заслужений відпочинок — радітиму щастю
своїх дітей і спочиватиму в добрій старості.
— Що ж буде потім?
— Потім — юнак на хвилину задумався. — Так, вічно ніхто на
цій землі не живе. Потім мені потрібно буде, напевно, як і всім
людям, померти.
— А що потім? — Запитав старий батько. — Дорогий сину, що
ж буде потім? — Тремтячим голосом промовив батько.
Син ще більше задумався і сказав:
— Дякую тобі, батьку. Я зрозумів. Я забув головне.
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Джерело: http://terepishchyi.com
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Міфи про куріння
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Ще в стародавні часи люди навчилися «втікати» від реальності
або ж, навпаки, «спілкуватися» із предками за допомогою різних
рослин. Ми достеменно не знаємо, що вперше в історії людства
стало тим «провідником» в інші відчуття. Але одне ми точно знаємо, що зараз суспільство має цілий спектр наркотичних речовин,
які мають різний вплив та прояви.
Ми знаємо, що негативно впливає на наше здоров’я — це
передусім вживання тютюну, алкоголю та інших наркотичних
речовин.
Наркотичні речовини — це речовини, що викликають токсичне отруєння, психічну й фізичну залежність організму. Наркотиками визнаються речовини, які за трьома критеріями: медичним,
соціальним та правовим створюють загрозу здоров’ю, завдають
шкоду суспільству і призводять до скоєння правопорушень. Дехто не визнає наркотиками тютюн і алкоголь. Однак ще в 1975 році
Всесвітня організація охорони здоров’я визнала їх наркотиками.
Потрапивши в людне місце, ви одразу зможете побачити кількох курців, які чудово себе почувають і не вважають, що куріння — це прояв негативної поведінки.
Зараз куріння стало атрибутом соціального життя. Цей образ уже впродовж кількох століть вкорінюється в людську
свідомість за допомогою кіно, реклами, ікон епох. Ми уже не
уявляємо розмови чи відпочинку без цигарки, перерва під час
робочого часу можлива лише для куріння. Всі дорогі таблоїди
демонструють нам успішних і привабливих молодих людей,
які неодмінно мають у своєму арсеналі сигарету. Більше того,
існує багато міфів, що куріння допомагає прокинутись, схуднути, сконцентруватись, розслабитись. Можливо, п’ятихвилинний
ефект дійсно існує, але курці не помічають, що мають залежність
на фізичному рівні. Без куріння вони погано себе почувають, болить голова, розсіюється увага.
Яка ситуація із курінням в Україні та світі?
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
у світі нараховується 1,2 мільярди курців. Щороку помирає
5 мільйонів від хвороб, викликаних курінням. Якщо не буде вжито термінових заходів, то 500 мільйонів нинішніх курців помруть
передчасно. Вчені прогнозують, що нинішнє споживання тютюну
спричинить 450 мільйонів смертей протягом найближчих 50 років. Скорочення нинішнього рівня споживання тютюну на 50% до-
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зволить врятувати життя 20-30 мільйонам курців у першій чверті
21 століття і близько 150 мільйонів у другій чверті.
За даними ВООЗ, у 2020 р. рівень смертності від паління може
підвищитися до однієї людини за 3 секунди. На даний час від
проблем куріння помирає 1 людина кожні 8 секунд. У Бангкоку
встановлений «годинник смерті», який відраховує щохвилини по
8 смертей від куріння. Близько 1/3 населення світу (1,1 млрд. осіб )
у віці 15 років і старше є курцями. На кожні 1000 тон виробленого
тютюну в кінцевому рахунку припадає 1000 смертей. Виходячи
з тенденції сьогодення, приблизно 250 мільйонів дітей в майбутньому будуть вбиті тютюном.
Україна посідає 1 місце в Європі з тютюнопаління серед чоловіків (66,8%) та 1 місце серед жінок (19,9%). За підрахунками ВООЗ,
кожен другий дорослий українець курить. В цілому в Україні
15,5 мільйонів курців, і з кожним роком їх кількість зростає. В підлітковому та юнацькому віці починають палити 80% курців. Ті, хто
почав курити до 15 років, у 5 разів частіше помирають від раку,
ніж ті, хто взяв першу цигарку після 25 років.
Сьома викурена цигарка підлітком спричиняє нікотинову залежність. Серед споживачів тютюну 6–8% — діти молодшого
шкільного віку. Курить кожен п’ятий п’ятикласник, майже половина восьмикласників і майже 60% випускників шкіл. Щорічно
тютюнопаління вбиває 120 тис. українців, і за підрахунком експертів, до кінця 2020 р. в Україні споживання тютюну спричинить
понад 22% смертей.

Історія вживання тютюну почалася в Європі наприкінці 15 століття після повернення з Америки учасників другої експедиції Колумба (1496 р.). Насіння цієї рослини, яку індіанці називали «кохоба», привіз іспанський чернець Роман Пано. Спочатку тютюн
вирощували в Іспанії як декоративну рослину. Вперше звичай
курити тютюн описав де Ов’єдо: «Індіанці, що живуть на острові
Гіспаньйола, мають дуже шкідливий звичай. Вони вдихають через ніс дим, що утворюється від спалювання трави. Звичай цей
вони називають „табако“...».
Посольська трава, як тоді називався тютюн, дуже швидко стає
знаною в Європі завдяки дипломату Ж. Ніко (звідси назва основ
ної діючої речовини тютюну — «нікотин»). У 1560 р. Ніко привіз
тютюн французькій королеві з династії Медичі, що вживала це
зілля як засіб від мігрені.
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Що таке сигарета?
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міфи про куріння

Міфи про куріння
У суспільстві іноді поширюють думки, які можна назвати міфами.

Міф 1
Деякі люди вірять, що якщо курити, не затягуючись, намагаючись не втягувати дим у легені, можна уникнути негативних наслідків куріння.
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Спочатку тютюн нюхали, а потім почали курити. Незважаючи
на те, що тютюн вважався «модною травою», у більшості країн
Європи (наприклад, в Англії) американську рослину сприйняли
негативно. В Англії вже в ХVI-ХVІІ сторіччях курити тютюн було
заборонено.
Лише через 100 років шкідливість тютюну почали розуміти
у Франції. У 1680 р. король Людовік XIII заборонив вільний його
продаж.
Католицька церква також була проти вживання тютюну.
У 1624 р. папа Урбан VIII у спеціальній буллі вказував: «Духовні
особи нюхають тютюн перед вівтарем і частим чханням порушують благоговіння в церкві». У 1692 р. у Сант-Яго були живцем
замуровані у стіні п’ятеро ченців, що палили сигари біля церкви
замість того, щоб бути присутніми на вечірній службі.
До Русі «богопротивне зілля» було завезене в XVI сторіччі іноземними купцями. Тодішні владоможці відразу заборонили тютюн, вважаючи вживання його ознакою розбещення, способом,
нищівним для здоров’я людини. Під загрозою смертної кари російський цар Михайло Романов вимагав у своєму указі, «...щоб
ніде тютюн у себе не тримали і не пили (тобто не вживали), і тютюном не торгували...».
Тютюн — трав’яниста рослина сімейства пасльонових. У світі
нараховується близька 60 його видів. Тютюн має красиві квіти,
які використовуються у декоративному садівництві. З тютюну
виготовляють хімічний продукт — нікотин-сульфат, котрий використовується у сільському господарстві для захисту рослин від
шкідників.
Сигарета — це добре подрібнені листки тютюну, загорнені
в тонкий цигарковий папір.
На жаль, навіть маленькі діти в Україні, знають, що таке сигарета і як її використовувати. Вони копіюють дорослих, думаючи, що
сигарета — атрибут дорослості. Проте, лише з часом розуміють,
що курити — шкідливо для здоров’я.
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Правда: Навіть якщо просто тримаєш у руці запалену сигарету, то вже вдихаєш тютюновий дим. Тому неважливо — затягатися або не затягатися, тютюновий дим однаково потрапляє
в легені.

Міф 2
Деякі вірять, що сигарети з фільтром безпечні для здоров’я.
Правда: Куріння будь-яких тютюнових виробів: сигарет з фільтром і без фільтра, цигарок, трубок, уживання жувального тютюну шкідливо для здоров’я. У димі будь-яких тютюнових виробів
утримуються як високотоксичні речовини, так і канцерогени.

Міф 3
Деякі вірять, що курити помірковано для здоров’я не шкідливо. Є такі батьки, які самі купують сигарети своїм дітям і дають
їм сигарети з такими словами: «Кури небагато, тільки не обкурюйся».
Правда: Курити багато або мало однаково шкідливо. Нікотин,
смоли й чадний газ попадають в організм із димом і однієї сигарети. Потрібно також пам’ятати, що нікотин викликає звикання, яке
може розвинутися й після декількох викурених сигарет.

Міф 4

міфи про куріння

Деякі дівчата вірять, що куріння — це кращий засіб для схуднення. І ті з них, хто вже курять і хочуть кинути, бояться, що, кинувши курити, вони наберуть вагу.
Правда: Нікотин притупляє апетит, але куріння не вирішує проблему ваги. Багато з тих, хто курять, мають надлишкову вагу.
Проблема ваги може бути вирішена тільки за допомогою правильного харчування. Можна, наприклад, перейти на низькокалорійну їжу: їсти якнайбільше овочів і фруктів. Яблука, морква —
це кращий засіб для підтримки нормальної ваги.
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Міф 5
Дехто вірить, що немає нічого найпростішого, ніж кинути курити. Вони міркують так: от зараз трохи позабавляємось, сьогодні покуримо, завтра на дискотеці покуримо, післязавтра в Сергія
на дні народження покуримо, а потім і кинемо.
Правда: Коли людина курить, в неї змінюється баланс речовин
у головному мозку, у результаті розвивається залежність від куріння. Людина починає випробовувати постійну тягу до куріння.
Після цього кинути курити стає зовсім не легко.
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Куріння — це така річ, коли легко потрапити у пастку, але важко вибратися.
Чому б не назвати цигарки їхніми справжніми іменами:
Пухлинні, смердючі, інфарктні, мокротинні, злоякісні, блювотні, ракові, виманювання грошей.
Курець страждає сам і страждає його оточення.
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Як позбавитись від тютюнової залежності
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1. Скласти план дій щодо подолання цієї залежності.
2. Визначити день припинення куріння (бажано — в найближчі
2 тижні).
3. Повідомити своє оточення про намір припинити куріння і попрохати про розуміння та підтримку.
4. Усунути зі свого оточення предмети, які нагадують про куріння та не відвідувати місця, де курять.
5. Передбачити можливі симптоми відміни куріння, починаючи з перших годин і до кінця 1 тижня.
6. Позбавлятись від цієї звички поступово, але планово. В жодному разі — не раптово!
7. Читати літературу про припинення куріння.
8. Вчитися курувати своїми емоціями, уникати стресів.
9. Усунути зовнішні фактори, які сприяють курінню (алкоголь,
оточення курців тощо).
10. Відзначити те, що допоможе покинути курити, мотиви для
позбавлення звички.
11. Шукати однодумців по вирішенню цієї проблеми.
12. За необхідності, звертатись за допомогою до фахівців: наркологів, психологів.
Бажаючим кинути палити можна дати кілька порад: визнач
те день припинення куріння. Назвіть його Днем Здоров’я. Бажа
но, щоб він був у межах двох тижнів з моменту прийняття рі
шення; в цей День Здоров’я у Вас виникає думка «Так, я сьогодні
ще трохи покурю, а завтра вже точно кину палити — одразу ж
змінюйте її на протилежну — «Сьогодні я протримаюсь і курити
не буду, а завтра дозволю собі трохи покурити». І нехай це на
лаштування буде присутнє кожен день; поступово зменшуйте
кількість викурених сигарет на 1–3 штуки перед Днем Здоров’я;
намагайтеся до кінця не викурювати цигарку, оскільки в її остан
ній частині міститься найбільше шкідливих речовин; зменшуйте
кількість затяжок і збільшуйте перерви між ними; щоразу збіль
шуйте інтервал між курінням, не робіть глибоких затяжок; не
залишайте в кімнаті недокурки — викидайте їх одразу; під час
куріння намагайтеся рідше тримати цигарку в роті; попросіть
родичів, знайомих, друзів підтримати Вас у цьому починанні;
було б добре, якби відвикати від куріння Ви розпочинали з кимось
із своїх друзів — матимете можливість поділитися успіхами
або невдачами, проаналізувати їх причини, одержати підтрим
ку, своєчасну пораду; своїх знайомих попросіть категорично від
мовляти Вам у проханні дати закурити; урізноманітьте своє
харчування овочами, фруктами, молочними продуктами.

Як святкують
Новий Рік
у різних країнах?
Італія

24 грудня малюків відвідує Баббо Натале — місцевий Дід Мороз, потім прилітає старенька відьмочка Бефана, яка розносить
дітям різноманітні солодощі. Вона літає на мітлі від будинку до
будинку з великим мішком цукерок та наповнює ними панчохи,
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Італійці на Новий рік не лише смачно їдять та багато танцюють. Рівно о півночі усі жителі Італії, відчиняють вікна і починають
викидати на вулицю старі речі. Це може бути поламаний стілець,
стара куртка або навіть шафа! Італійці вважать, що на Новий рік
просто необхідно позбутися речей, які вже віджили своє та доб
ре слугували хазяям.
За традицією, до них на свято Нового року приходить не один,
а декілька добрих чарівників.
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що діти підвішують до новорічної ялинки. Ось тільки якщо хлопчик чи дівчинка погано поводились, Баббо Натале не прийде до
них, а відьмочка Бефана подарує чорну вуглинку.
Також для італійців дуже важливо, кого вони зустрінуть першим у новому році. Тож гуляючи італійськими вулицями, радійте,
якщо вам трапиться старенький дідусь — ця зустріч принесе щастя у майбутньому.

Австралія

як святкують новий рік у різних країнах?

Чи святкували ви коли-небудь новорічне свято в купальниках та легких шортах? Ні? А от в Австралії це цілком реально!
До австралійців Дід Мороз з’являється не в традиційній шубі,
а в купальному костюмі. Більше того, приїжджає не на санчатах
чи лижах, а на новенькому скутері. В новорічну ніч у цій країні
повсюди феєрверки та яскраві вогні. Новий рік жителі Австралії
воліють зустрічати не вдома, а на вулицях, пляжах, у ресторанах
і кафе. Тому свято проходить шумно і весело!
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Таїланд
Таїландці зустрічають Новий рік три рази — в лютому, квітні
та січні (1 числа). Свято в Таїланді можна провести на пляжі, милуючись грандіозним вогняним шоу. Першого січня тут прийнято обливати один одного водою. Наступні три дні тайці ходять
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у гості і дарують всім подарунки. Тож не дивуйтеся, якщо в Таї
ланді якийсь загадковий незнайомець подарує вам маленький
сувенір — це традиція.

Швеція
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Новий рік у Швеції святкують не один, а кілька днів. Починається все з того, що шведи вивішують у своїх вікнах мерехтливі
зірочки з паперу. Це створює в кожному місті та містечку атмосферу свята.
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як святкують новий рік у різних країнах?

Перед Новим роком діти обирають королеву світла — Лютецію. Її вбирають у прекрасну білу сукню, а на голову надягають
корону із запаленими свічками. Лютеція повинна не лише радувати оточуючих своєю красою, вона має принести подарунки діт
лахам і ласощі домашнім тваринкам: кішці — вершки, собаці —
цукрову кісточку, віслюку — морквинку. Шведи полюбляють
святкувати Новий рік у компанії друзів, тому влаштовують гучні
та веселі вечірки, де немає пишної вечері, а лише традиційний
«шведський стіл». У жодному будинку вночі не гасять світло, щоб
вулиці усього міста були яскраво освітлені й свято розливалося
довкола. А ще на щастя шведи б’ють посуд об двері своїх сусідів.
Проте не варто робити цього вдома, в нашій країні, адже ваші
сусіди, напевно, не знають такої традиції і можуть образитись.
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Мексика
У Мексиці за тиждень до Нового року влаштовуються танці.
При цьому на мотузку, що гойдається взад-вперед, підвішують
пінату — глиняний глечик, розписаний зображеннями тварин і
казкових потвор. У цей глечик складено різноманітні солодощі та
подарунки. Вважається, що найщасливішим у новому році буде
той, хто із зав’язаними очима розіб’є пінату палицею.
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Японія

Таку знайому нам ялинку в японській оселі можна зустріти
вкрай рідко. Японці прикрашають свій дім гілками бамбуку, сливи та сосни. А на особливе новорічне деревце замість блискучих
іграшок вішають кульки, зроблені з рису. Новорічна вечеря проходить в Японії дуже серйозно. Ніхто не слухає музику, не співає і не танцює, навіть не бавиться хлопавками — кожен сидить
мовчки та розмірковує над тим, що чекає на нього у новому році.
Проте у момент настання власне Нового року усі японці раптом
починають сміятися.
Вони сміються довго і голосно, адже впевнені, що новорічний
сміх подарує їм гарний настрій у наступному році. Замість звуків
годинника опівночі японці чують бій металевих дзвонів, що лине
з усіх храмів країни. Японці вірять, що з останнім звуком дзвону
зникають усі проблеми. Коли це відбувається, люди виходять зі
своїх осель і йдуть дарувати один одному подарунки та зустрічати сімох богів щастя, які зі сходом сонця мають відвідати Японію
на своєму чарівному човні.
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В Японії, як і у всьому світі, люди страшенно люблять Новий рік
і святкують його по своєму. Японські дітлахи зустрічають свято у
новому яскравому одязі та обов’язково кладуть собі під подушку
картинку з зображенням кораблика, в якому пливуть сім чарівників, що несуть новорічне щастя.
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Первый снег...

П

ервый снег всегда случается неожиданно, как бы его не
ждали, и каждый раз, словно впервые в жизни. Сколько
бы тебе не было лет, радуешься ему как ребенок, глаза
и щечки горят, улыбка на лице сияет автоматически... А снег все
идет и идет, укрывая белым покрывалом всю грязь, пожухлые
листья... и боль, всю ту боль, что накопилась в душе. И вот ты
смотришь на этот снег — первый, чистый... и появляется надежда. Надежда на что-то новое, доброе, радостное!

Может немного по-детски думать, что снег убережет от новых
ошибок, от памяти прошлого, от неустроенности настоящего?!
но ты смело и дерзко веришь и думаешь, что именно так и будет. С первым снегом в твою жизнь войдет волшебство! Новый
год подарит не материальные блага и подарки, а новые возможности, новых людей, новые шансы, новые чувства, ощущения,
эмоции и благословения.

первый снег...

За пеленою прожитых дней в каких-то страхах, душевных
скитаний и неуверенности, первые морозы перевоплощают эту
пелену в тонкий ледяной слой из узоров и рисунков из мечты
и фантазий, на которые ты с замиранием сердца смотришь и любуешься. Первый снег всегда случается неожиданно, как бы его
и не ждали... перемены, случаются так же! Не теряйте веру в чудеса, в сказочных персонажей (они могут быть реальными людьми!), веру в себя, и в то волшебство, которое приходит на Землю
с первым снегом и дыханием зимы!
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В завершении этого небольшого рассказа мне почему-то
вспомнилась сказка Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок», так вот, смысл этой сказки, на мой взгляд, очень глубок —
«Чтобы стать прекрасным лебедем, нужно побыть тем утенком,
которого не сломали обстоятельства и трудности, который шел
наперекор всем и всему ради своей мечты!» По возможности,
прочитай мой дорогой читатель ее еще раз, и ты увидишь, что
невозможно стать прекрасным, не пройдя путь через страхи,
отверженность, непринятие и сложности. Удачи вам в поиске
себя и своей мечты!

2015
Мое время. Моя зима. Новый день. Новый год. С новой строчки.
Мое бремя. Моя судьба — в ней так часто стоят многоточья...
Доктор — Время, пора менять, все, что так я давно хотела,
Я по-детски учусь мечтать, и мечтам моим нет предела!
***
С Новым годом!!! С Новым счастьем, миром, и... с исполнением всего того, о чем молчим!
Наталья Мелехина,
Социальный работник Центра «Дом на полпути»
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Привітання від учасниць

С

коро свято Нового року і, мабуть, кожен хоче аби його/
її наміри здійснилися. Але ж не можна забувати про своїх
близьких і рідних, вони теж заслуговують на привітання та
побажання.
Учасниці програмі, які живуть у Домі, з величезним задоволенням та натхненням писали привітання для Вас, наші читачі. Можливо, у цих новорічних привітаннях, Ви зможете знайти частинку
рідної душі, що зараз мешкає у Домі.
Девочкам из Черниговской колонии №44.
Желаю скорейшего освобождения!
Желаю, чтобы мечты сбылись!
Девочки — Ращенко Светлана, Гнатюк Наташа, Анна Пав
ловна — всего самого хорошего!
От Таты
Качановская исправительная колония № 54,
отделение 5, бригада 51

Бажаю здоров’я, терпіння, найшвидшого звільнення і всьо
го-всього-всього!
Христова, скоро буду.

привітання від учасниць

Від Лисенкової Ірини (ночная бабочка)
Качановская исправительная колония № 54,
отделение 7, бригада 75

Галинской, Ямкиной, Питько, Лахматуриной, Пасечной
и всем-всем-всем — С Новым годом!
Желаю стальной выдержки,
Ангельского терпения,
Несгибаемой решительности,
Скорейшего освобождения
Рудинской большой привет! Помню, скучаю, жду!
От Гвановской Натальи
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2015

Завхозу № 7, Савиной Злате, Эреминой Инне Павловне,
начальнику цеха № 2 — Писаревой Татьяне Владимировне —
БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ.
Хочу поздравить с Новым годом всю администрацию Чер
ниговской женской колонии № 44, особенно зам. полита Хо
менко Т. А. и всю бригаду № 43!
Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Носкова Надежда

ОЦЦ-79 Ордженикидзе, Исправительный Центр
Поздравляю Вас с Новым 2015 годом!
Желаю Вам счастья, здоровья и самое главное выйти
с этих стен. Держитесь, не падайте духом и уповайте на
Господа Бога, он вам поможет!
Желаю мира Вам и Вашим семьям. Держитесь девчонки —
вы лучшие (2 отряд, 21 бригада)
Чик — 74, Одесса — мама!

С Новым годом вас, девчонки!
Счастья, здоровья, улыбок и что бы вы все вышли по УДО.
Держитесь, все получится!
Скоро придет чудо, просто верьте. Я Вас всех люблю
и уважаю.
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С наилучшими пожеланиями Мациевская Екатерина!
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Новорічне бажання

новорічне бажання

В

34

очікуванні Нового Року ми зазвичай сподіваємось, що щось
в нашому житті зміниться на краще. І це дуже влучний час,
щоб спланувати важливі зміни, прийняти нові рішення, зібратися з духом і переписати на чистовик деякі сторінки свого буття!
Але для цього, перше за все, важливо усвідомити, що саме ви,
а ніхто інший є режисером власного життя. Якщо іноді вам здається, що щось в ньому не складається, бо недоброзичливі люди
навколо чи лиха доля заважають цьому, то в такі моменти позитивні зміни для вас, нажаль, неможливі. Бо Світ навколо такий,
який він є, і єдине, що в ньому ви можете змінювати — це ви самі.
Отже, якщо ви готові до відповідальності відчути себе творцем власної долі, я хочу запропонувати вам психологічну вправу
для здійснення бажань. Не дивлячись на досить фантастичний
жанр, вона має під собою наукове підгрунття та позитивні відгуки багатьох щасливців, мрії чиїх здійснились.
У період новорічних свят, ця вправа набуває магічних властивостей. Бо в ці дні всі ми починаємо хоча б в самому глибокому
закутку душі вірити в диво. А як відомо, з нами може трапитися
лише те в що ми дійсно віримо.
Отже, оберіть для вправи правильний день (чи ніч). Це має бути
проміжок часу між 30 грудням і 14 січням. Дуже добре підходять
саме Новорічна чи Різдвяна ніч. Заздалегідь підготуйте бажання, на
здійснення якого сподіваєтесь наступного року. Для цього потрібно:
•• обрати щось дійсно бажане;
•• впевнитися, що ваше бажання не виходить за межі можливого;
•• воно не має приносити шкоду іншим людям (шкідливі бажання зазвичай забагато коштують);
•• сформулюйте бажання уникаючи частки «не». (Наприклад:
замість «не хочу бути самотньою», краще сказати: «хочу
зустріти людину...»).
Бажання має стосуватися саме вас. Тобто не варто загадувати, щось на кшталт: «Хочу, щоб люди добре до мене ставились».
У даному випадку краще сказати: «Хочу стати людиною, до якої
добре ставляться». Імовірніше здійснюються бажання, що стосуються саме ваших якостей та здібностей.
Отже, тепер, коли ви маєте реалістичне, позитивно сформульоване бажання, ми можемо перейти безпосередньо до ритуалу загадування. Уважно ознайомтесь з інструкцією перш ніж розпочати.
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новорічне бажання

Марія Афіногенова
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Вам потрібно знайти влучний час і місце, де ви можете на деякий час розслабитись, і ніщо не буде вам заважати. Сядьте чи
ляжте зручно, заплющте очі і розслабтесь. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів животом. Добре, якщо видих буде в два
рази довший аніж вдих. Таке дихання має заспокоїти вас та підготувати до вправи.
Тепер уявіть, що ви опинились в якомусь чарівному місці і йдете по стежці. В якийсь момент стежка виводить вас до дверей
дуже гарної будівлі. Це — чарівний магазин. Ви відчиняєте двері
і заходите в середину. Бачите перед собою чисельні полиці з різнокольоровими колбочками, шкатулочками та різноманітними
магічними предметами. А за прилавком вас зустрічає справжній
чарівник. Він може знайти на своїх полицях магічне зілля, що
здійснить ваше бажання, але вам треба його про це попросити
і запропонувати щось взамін. Запропонуйте те, чим ви дійсно готові розрахуватися. Наприклад, якщо ви бажаєте грошей запропонуйте чарівнику свою старанну працю, якщо мрієте зустріти
кохання, воно може коштувати вам вміння піклуватися про інших
людей, здоров’я нерідко коштує відмови від шкідливих звичок
та зміни ставлення до свого тіла. Ви маєте відчути, чим саме вам
доведеться розрахуватися за реалізацію вашого бажання.
Якщо чарівнику подобається запропонована вами платня, він
обирає одну із ковбочок на полицях і пропонує її вам. Ви дякуєте йому, відкриваєте сосуд і випиваєте магічне зілля. Рідина
дуже дивна на смак. На короткий час у вас паморочиться в голові
і раптом ви опиняєтесь в іншому місці. Це місце в майбутньому,
в якому ваше бажання вже здійснилося. Придивіться уважно, що
саме відбулося? Що змінилося навколо? Що змінилося в вас самих? Що тепер ви бачите, що чуєте? Які з’явилися нові відчуття?
І головне, запам’ятайте те, як ви відчуваєте себе, коли ваше бажання вже здійснилося. Коли відчуєте, що вже досить, чари поступово почнуть розсіюватися. Зробіть ще кілька глибоких вдихів
та видихів, і відкрийте очі.
Коли будете виконувати цю вправу — не поспішайте. Відпустіть свою уяву і можливо ви побажаєте затриматися в якомусь
місці на довше, чи додати якісь деталі на свій розсуд.
І не чекайте, що ваше бажання здійсниться наступного ж дня,
Всесвіту необхідний час на його виконання. Але ви можете прискорити процес, якщо будете пам’ятати про необхідну платню і чемно
вносити її. І дуже важливо, коли ваше бажання здійсниться, не забудьте подякувати Всесвіту і всім тим, хто до цього причетний, бо
вдячність — це також один з найважливіших секретів успіху!
Щасливого Нового року!
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Привітання
Анни Воротинцевої

привітання анни воротиневої
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Директора «Дому на півдороги»

а окном тихо падает снег. В центре комнаты переливается огнями пушистая ель. Своего часа под ней
ждут подарки. Все члены семьи собрались за столом.
Общее оживление и ощущение радости. Всем не терпится
дождаться, когда же наступит Новый год. А в Новый год,
как известно, происходят чудеса...
Новый год уже в пути! Дорогие наши участницы-домочадцы и будущие участницы! Накануне торжества хочется
пожелать Вам ощутить всю радость от волшебства Новогодней ночи. Пусть она для Вас превратиться в сказку.
Желаем всем такой же жизни в новом году — красочной
и сверкающей, многообещающей и щедрой, как праздник
Новый год!
Пусть во всем будет гармония!
Пусть чёрная полоса вашей жизни будет в прошлом,
а в новом году будет новая полоса — светлая!
Пусть всегда звучит ваш смех!
Пусть восторг ожидания чуда наполняет вас каждый новый день!
Пусть всегда теплым уютом встречает вас ваш дом!
ВЕСЕЛЬЯ! УЛЫБОК! СЧАСТЬЯ! И еще — РАДОСТИ!
И ВЕРЫ! И, конечно, УДАЧИ, и НАДЕЖДЫ!
С Новым Годом!
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