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Програма,
за якою працює
«Дім на півдороги»

Д

уже часто наші соціальні працівники, а подекуди і самі учасниці програми реінтеграції запитують, що таке програма,
чому саме ця програма і який результат?
Отож про все по черзі.

програма, за якою працює «дім на півдороги»

Що таке програма реінтеграції, за якою працює соціальна
установа «Дім на півдороги»?
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«Триступенева всестороння програма реінтеграції в суспільство
громадян, які перебувають на випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі» проходить в три етапи та має такі
завдання:
•• створити умови, що сприяють ефективному формуванню особистісних якостей учасників Програми, зміцненню
та відновленню їх соціально-корисних зв’язків;
•• допомогти у вирішенні медичних, психологічних та соціальних проблем, пов’язаних з алко- та наркозалежністю, ВІЛінфекцією;
•• сприяти в отриманні/відновленні учасниками Програми
правових документів (паспорту, ідентифікаційного коду
тощо);
•• залучити учасників Програми до суспільно-корисної праці
та сприяти у працевлаштуванні.
Якщо простіше — це програма, яка допомагає підготувати
себе до життя в вільному суспільстві, навчає думати по-іншому.
Співробітники Дому працюють над тим, аби жінка, завершивши
програму реінтеграції, не опинилася у в’язниці знову. 85% жінок,
які завершили нашу Програму, за межами Дому будують успішне
життя, знайшли роботу, відновили стосунки з рідними, повернулися до рідних, створили свої сім’ї.
Програма має три етапи, на яких наші соціальні працівники
працюють за різними схемами.

Етапи Програми
I. Підготовчий
Центр взаємодіє з тринадцятьма виправними колоніями України, кримінально-виконавчими інспекціями м. Харкова та м. Лозова, громадськими організаціями, а також іншими органами виконавчої влади та виховними закладами.
На підготовчому етапі соціальні працівники Центру відвідують
колонії та проводять роботу (саме на цьому етапі Ви знайомитесь із нашими соціальними працівниками, що приїздять до Вас
у колонії) щодо:
•• забезпечення ув’язнених інформацією про Програму;
•• відбору потенційних учасниць у Програму та встановлення
особистого контакту;
•• участі у процесі підготовки справи жінки до звільнення
(оформлення юридичних паперів про дострокове звільнення тощо).
«Ми приїжджаємо до Вас у колонії аби розповісти, що є такий
Центр, як він працює і, в першу чергу, вмотивувати до нас звернутися!» — розповідає соціальний працівник «Дому на півдороги».

Установа розташована у селищі міського типу, оснащена сучасною технікою, затишними кімнатами та всім необхідним для
комфортного перебування. Тут працюють фахівці різного віку,
з різним життєвим досвідом, професійними навичками та знаннями. Кількість соціальних працівників у штаті враховує можливість відряджень для соціального супроводу учасниць та добове
чергування в Домі.
Цей етап розрахований на 4 місяці, реалізується безпосередньо у «Домі на півдороги» та передбачає:
•• визначення фізичного і психічного стану здоров’я жінок
і пов’язаних з цим фізіологічних, соціальних, юридичних
та інших потреб;
•• психологічну підтримку у формі групової роботи та індивідуального консультування;
•• соціальну роботу;
•• створення та реалізацію індивідуального «Плану реінтеграції» для кожної учасниці.
«Цей етап програми дуже важливим, адже саме на ньому жінки активно працюють із психологами та соціальними працівниками аби відновити внутрішню рівновагу, впевненість в собі та
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спокій, які були втрачені за часи ув’язнення. Цей етап насичений
груповими та індивіуальними заняттями із психологом.

III. Підготовка до випуску

програма, за якою працює «дім на півдороги»

Цей етап розрахований на 2 місяці, реалізовується у «Домі на
півдороги» та передбачає:
•• допомогу у працевлаштуванні та пошуку житла;
•• створення кола соціальних зв’язків;
•• переадресацію в реабілітаційні центри та неурядові організації (за потреби);
•• визначення моделі підтримки учасниці після виходу із Програми.
«Дім на півдороги» співпрацює з центрами зайнятості, приватними підприємцями, місцевими органами влади, неурядовими
організаціями, що опікуються уразливими групами населення.
«Це етап, на якому жінки активно відновлюють втрачені документи, влаштовуються на роботу та шукають житло. Крім
того, впродовж певного періоду наші соціальні працівники контактують із жінками вже після випуску із «Дому».
Ми не можемо сказати, що приймаємо всіх охочих. В першу
чергу ми відбираємо жінок, які не лише хочуть пройти програму
реінтеграції, але й змінити своє життя, які більше не хочуть потрапляти до в’язниці та готуються стати повноправними членами
суспільства.
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Критерії відбору до участі у програмі адаптації:
•• бажання змінити своє життя;
•• вік від 18 років;
•• жінки, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі, або жінки, засуджені до умовного терміну покарання повторно;
•• низький рівень соціальної адаптованості (відсутність соціальних зв’язків, відсутність навичок догляду за собою, проблеми у спілкуванні з оточуючими/рідними, близькими тощо);
•• соціальна незахищеність (відсутність житла, засобів для існування, роботи).
Протипоказаннями для участі в програмі є:
•• активна наркотична або алкогольна залежність;
•• стан здоров’я, що вимагає стороннього догляду за особою;
•• психічні розлади;
•• активна форма туберкульозу.
На жаль, на даний час установа не має змоги прийняти учасниць
з дітьми!

Харчування
у «Домі на півдороги»
дне із найпопулярніших питань, яке цікавить майбутніх учасниць програми реінтеграції стосується харчування. Звичайно, це
дуже важливо для розуміння, де ти будеш жити,
яким чином ти будеш харчуватися та що ти будеш робити найближчі 6 місяців після звільнення.
Важливим елементом програми реінтеграції
є харчування, підтримка й покращення загального стану здоров’я жінок, які приходять до нас за
допомогою. Обов’язковими характеристиками
харчування у Домі є збалансованість та задоволення потреб учасниць. Це досягається за рахунок того, що мешканки Дому самостійно щотижня складають меню. Більше того, вони потім
самостійно займаються приготуванням зазначених страв. Працівники Дому закуповують усі необхідні продукти, а медична сестра спостерігає
за тим, аби жінки отримували потрібну кількість
вітамінів та поживних речовин.
На жаль, більшість жінок, які повертаються із місць позбавлення волі, приходять з хронічними або важкими хворобами, тому
страви мають містити багато білків та жирів для поповнення
запасів організму. Варто також зазначити можливість вживати
екологічно чисті продукти, які жінки самостійно вирощують у теплицях: свіжа зелень присутня на столі з квітня і аж до жовтня,
а солоненькі огірки та помідори жінки їдять впродовж зими.
Кухня для Дому — це не лише кімната, де готується смачна
їжа, це в першу чергу місце, де жінки згадують як це — бути жінкою, як самостійно приготувати те, що ти хочеш, як це навчитись
чогось нового і поділитися досвідом з іншими. Саме у цій кімнаті
найчастіше стаються дива, жінка, яка постійно заявляла, що все
забула, згадувала і готувала кулінарні шедеври.
Наші соціальні працівники із задоволенням продемонструють як
працює вся техніка, як потрібно готувати ту чи іншу страву, а найголовніше — вас підтримають самі учасниці програми, які з часом
перебування у Центрі становляться майстрами кулінарної справи.
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Меню с 05.05.15 по 11.05.15
05.05.15

06.05.15

07.05.15

08.05.15

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

сніданок
Каша манна

Яйце варене

Сарделі

Сир

Хліб

Хліб

Хліб

Хліб

Масло

Масло

Масло

Масло

Чай

Чай

Чай

Чай

харчування у «домі на півороги»

Обід
Суп гороховий

Борщ
український

Суп з галушками

Суп із зеленим
горошком
і яйцем

Плов

Картопля
«в мундирі»

Гречка

Макарони
відварні

Салат з редису
та зеленої цибулі

Кілька
слабосолона

Печінка
тушкована

Котлети
рубані

Хліб

Салат з буряка
із майонезом
і часником

Ікра
із кабачків

Аджика

Компот

Хліб

Хліб

Хліб

Чай

Чай

Чай

вечеря
Десерт
сирний

Печиво

Голубці

Картопля
смажена

Яблуко

Кефір

Хліб

Кілька
слабосолона

Чай

Хліб

Чай

Чай
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09.05.15

10.05.15

11.05.15

Субота

Неділя

Понеділок

сніданок
Яєчня

Грінки яєчні

Каша вівсяна
з молоком

Сарделі

Чай

Хліб

Хліб

Масло

Чай

Чай

Суп з потрохами

Суп гречаний

Суп з квасолею
і рибою

Рис відварний

Горохове пюре

Макарони
по-флотськи

Качка з яблуками

Хек, тушкований
в томатному соусі

Ікра
із кабачків

Ікра
із кабачків

Аджика

Хліб

Хліб

Хліб

Чай

Чай

Чай
вечеря

Капуста,
тушкована з м’ясом

Вареники

Млинці

Хліб

Сметана

Сметана

Чай

Чай

Чай
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Міфи про
«Дім на півдороги»

П

ід час кожного візиту наших соціальних працівників
до колоній звучать одні й ті ж запитання, що більше
схожі на міфи. Пропонуємо розвіяти деякі з них:

Міф № 1:
«Центр — це така ж режимна установа, як і колонія»
Насправді, приміщення «Дому на півдороги» знаходиться у невеличкому селищі Харківської області, яке має огорожу, але всі
ворота і двері завжди відчинені. Ви можете будь-коли покинути
програму і саме приміщення. В соціальній установі немає непорушного розкладу дня: більшість учасниць самостійно відвідують
лікарні, паспортні столи та інші установи без прив’язки до розкладу дня. Програма, яку проходять наші клієнтки, відкрита, тобто
вони вільні у своїх пересуваннях і виборі.

міфи про «дім на півдороги»

Міф № 2:
«За послуги Центру доведеться виплачувати гроші
після проходження програми».
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Насправді, програма реінтеграції є повністю безкоштовною
для учасниць. Учасниць забезпечують усім необхідним впродовж
шести місяців: одяг, харчування, проживання та деякі лікарські
засоби. Ні учасниці програми ні їх рідні нічого не сплачують.

Міф № 3:
«Учасницям програми забороняють мати
свої погляди на життя
або примушують вести релігійний спосіб життя»
Насправді, Центр працює за «світською» програмою, тобто
у нас немає жодної релігійної спрямованості. Ми надаємо учасницям свободу поглядів і релігійних переконань. Центр не має
політичного чи релігійного забарвлення. Ви можете сповідувати
будь-яку релігію або жодної. Соціальні працівники Центру прий
мають вас такими які ви є.

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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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                       

Куріння.
Що це насправді?

З

араз на вулицях міст і містечок все рідше можна спостерігати людей, які палять цигарки. Молоді свідомі люди все
менше часу проводять на курилках, а більше в спортзалах.
Такі позитивні тенденції спричинені чисельними інформаційними
кампаніями щодо реального вмісту цигарок і свідомого ставлення молоді та дорослих до свого життя.
Якщо ви досі палите, але хочете зупинитись, можливо цей матеріал вам допоможе зробити вирішальний крок назустріч здоровому майбутньому.
Багато споживачів тютюну навіть не знають про те, з чого складається тютюновий дим.
Тютюновий дим — це суміш газів, парів і найдрібніших частинок твердих речовин. Газів і парів — 90%, твердих речовин — 10%.
У тютюновому димі 1 сигарети міститься більше 4000 різних
хімічних сполук, більшість з яких — шкідливі для здоров’я. Деякі
з цих речовин отруйні. 43 речовини відносяться до речовин, що
викликають рак.
В тютюновому димі містяться такі речовини:
•• Нікотин, який потрапляючи в організм людини, діє як сильнодіючий наркотик, викликаючи сильну залежність від куріння.
Він посилює серцебиття, звужує кровоносні судини і підвищує артеріальний тиск. У 80-х роках XX століття в США було
проведено комплексне дослідження впливу тютюну на організм людини. А ще раніше, було знайдено свідчення шкідливої дії основного складового тютюну — нікотину. Нікотин
дуже швидко всмоктується оболонкою, шкіряними покровами, легко потрапляє у кров. Отруйні речовини розповсюджуються в організмі людини за 21–23 секунди. Нікотин — одна із
найнебезпечніших отрут рослинного походження.
•• Чадний газ — зменшує надходження кисню в усі частини
тіла. Вміст чадного газу в крові тих, хто курить, в 15 разів
більший, ніж у тих, хто не курить.
•• Смола — це темна клейка речовина, що осідає на стінках
легенів.

www.convictus.org.ua

Із чого складається тютюновий дим?
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•• Амоній — його застосовують для чищення одягу в хімчист-

ці. Він допомагає організму засвоїти тютюн.

•• Формальдегід — використовується для бальзамування

тіл покійників. Він розвиває рак, пошкоджує легені, шкіру,
травну систему.
•• Бензин — використовується як пальне для автомобілів.
•• Кадмій — міститься в батарейках, призводить до руйнування печінки, нирок, клітин мозку. Залишається в організмі довгі роки.
•• Ацетон — зазвичай ним змивають лак з нігтів.
•• Свинець — хімічний елемент, який ушкоджує клітини головного мозку.
•• Миш’як — отруйна речовина, яка використовується для
знищення нервів у стоматології, канцероген. Через нього
у курця «горять » губи та смердить із рота.
•• Бутан — легкозаймиста речовина, головний компонент різноманітних промислових пальних продуктів.
•• Толуол — токсичний компонент соснової смоли і нафти,
входить до складу багатьох лаків і фарб для зменшення
товщини слою покриття при нанесенні фарби на поверхню.
•• Полоній 210 — канцероген, радіоактивний елемент. Людина, яка викурила 1 сигарету, отримала таку ж дозу радіації,
як від 10 рентгенівських знімків.
•• Ціаністий водень — вбиває імунну систему легенів, призводить до бронхіту.
та інші.
Ці токсичні речовини створюються в результаті сухої перегонки тютюну. Ними дихає сам курець та ті, хто поруч.
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Як тільки людина запалює сигарету, нікотин через легені потрапляє в кров. І вже через 8 секунд починає впливати на голов
ний мозок. Нікотин спочатку збуджує, а потім гальмує процеси
в центральній нервовій системі, підсилює серцебиття, звужує
кровоносні судини й підвищує артеріальний тиск.
Кількість серцевих скорочень на добу в того, хто курить, на
15 000 — 20 000 скорочень більше, ніж у людини, яка не курить.
При цьому таке серце перекачує на 1,5 тонни крові за день більше,
ніж у тих, хто не курить. А це означає, що навантаження на серце
зростає. Це приводить до скорочення часу життєдіяльності серця.
Разом з нікотином у легені попадає смола. Вона осідає на
стінках легень. Можна сказати, що курець їсть смолу ложками.

Як впливає куріння на організм людини,
якщо вона тільки почала курити?
Починають курити з таких причин:

•• тому, що курять друзі;
•• щоб виглядати дорослим або довести іншим, що здатний

закурити;

•• з цікавості;
•• щоб відчути себе збудженим або спокійним;
•• тому, що подобається курити;
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Якщо людина викурює пачку сигарет у день, за рік вона «з’їдає»
700 грамів дьогтю, тобто трохи менше літрової банки.
Разом з нікотином через легені в кров також проникає чадний
газ СО. Чадний газ зменшує надходження кисню в усі частини
тіла. Через недостатність кисню м’язи тіла стомлюються й настає
стан загальної втоми. Вміст чадного газу в крові тих, хто курить,
в 15 разів більший, ніж у тих, хто не курить.
Внаслідок потрапляння в організм курця великої кількості
шкідливих речовин його організм забруднюється. Зовні чистий
курець має брудний організм із-середини.
При першому досвіді куріння може виникнути запаморочення,
нудота й блювання.
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В курців, які недавно почали курити, з’являються проблеми,
пов’язані з дихальними шляхами: запалення слизових оболонок
рота й гортані, задуха, кашель, може розвинутися астма або
бронхіт.
Одяг і волосся починають пахнути тютюном, з’являється неприємний запах з рота.
З’являється плями на зубах, змінюється колір зубної емалі,
зуби починають жовтіти.
Внаслідок кисневого голодування знижується імунітет. Поступово формується залежність від паління.
Зовсім нещодавно вчені знайшли пояснення тому, чому в людини з’являється залежність від тютюну. Справа в тому, що тютюновий дим порушує в головному мозку баланс речовин. У результаті, в того, хто курить, рівень речовини, що викликає стан
задоволення від куріння, стає дуже високим. Від надлишку цієї
речовини курця й тягне курити. Через надлишок цієї речовини
стає важко кинути курити.

Залежність від куріння формується швидко
Куріння — це така річ, коли легко потрапити на гачок: залежність формується швидко й непомітно. Почати курити значно
легше, ніж кинути. Більшість курців жалкують про те, що колись
почали курити. Багато таких, що хочуть кинути, але це вже не так
легко зробити, коли розвинулася залежність від куріння.

1. Знайомство з тютюном. У кожної людини досвід першого
знайомства з тютюном свій, хоча відчуття можуть бути дуже різними. При першій спробі закурити можливі кашель, спазми в горлі, головний біль, нудота, блювання і навіть втрата свідомості.
Ступінь прояву цих ознак (симптомів) залежить від особливостей конкретного організму. Але якщо з перших спроб неприємні
прояви навіть відсутні — це не означає, що організм взагалі не
чутливий до шкідливої дії тютюну.
2. Психічна залежність, яка визначається отруйною (токсичною) дією нікотину. Людина відчуває приємну збуджуючу дію
тютюну і не помічає шкідливих змін в організмі. Якщо у курця закінчилися сигарети, і він не палив якийсь час, то з’являється нер
возність, людина шукає будь-яку можливість запалити. Звичка до
куріння підкорює собі все життя. Вже не помічаєш, як виймаєш
сигарету з пачки, випалюєш її, береш наступну, і усе повторюється знову.
3. Фізична залежність наступає тоді, коли без сигарети курець
почувається роздратованим, «розбитим». Поступово приходить
усвідомлення того, що куріння приносить не лише задоволення,
але й шкоду і створює різні незручності. Без цигарки уже важко
зосередитися, під час роботи куріння стає безперервним. Водночас знижується легкість заучування, точність обчислювальних
операцій, об’єм пам’яті.
4. Погіршення стану здоров’я: з’являється слабкість, біль
у грудях, кашель, задишка, утруднення подиху. Курця зі стажем
легко впізнати за зовнішнім виглядом.
Приблизно 90% курців вважають куріння шкідливим для себе
і тільки дві третини з них роблять спроби кинути курити. Але
позбутися тютюнової залежності надзвичайно важко. Тоді й приходить думка, чи варто було починати?
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Етапи куріння

Подумайте, можливо, і не варто!
Джерело: http://zhzh.info/blog/2013-09-25-10537
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та статья о самом главном. Она о смысле жизни.
Если задуматься, то что может быть важнее? Вот мы
просыпаемся каждый день, как-то его проживаем, что-то
делаем или бездействуем, кого-то встречаем или остаемся
в одиночестве… И любой человек однажды задает себе вопрос: «А к чему все это?» И даже не так важно, что мы думаем
на этот счет. Здесь важно какое-то ощущение, что моя жизнь
осмысленна. Мы просто чувствуем это, когда есть что-то, ради
чего хочется проснуться и встретить новый день, даже если он
выдастся тяжелым. Возможно, вы согласитесь, что это очень
важно? Ведь многим знакома эта щемящая опустошенность,
когда желания просыпаться нет…
Так мы устроены, что всегда придаем какой-то смысл происходящему. И я убеждена, что ощущение счастья напрямую
связано с тем, что именно мы делаем смыслом свой жизни. Дада, именно мы делаем. Никто не придумал для нас один, общий
для всех смысл. Мы вольны выбирать, какие ценности поставить
во главу угла. И от нашего выбора зависит, чувствуем мы себя
опустошенными или наполненными.
Но давайте по порядку. Вся наша жизнедеятельность направлена на то, чтобы удовлетворять постоянно возникающие
потребности. Так уж устроен человек, мы постоянно чего-то
хотим, к чему-то стремимся. И потребности эти бывают очень
разнообразными. То покушать захотелось, то любви, то мирового господства. Для удобства я разделю потребности на три
основные группы (их, конечно, намного больше).
Жизненно важные. Эти потребности существуют для того,
чтобы люди оставались живыми и здоровыми. Сюда можно
отнести потребности в еде, питье, сексе, сне… Если эти потребности не удовлетворены — мы испытываем страдание.
Насыщение же, обычно связано с удовольствием.
Социальные потребности. Это нужды связанные с признанием, одобрением, получением любви от других людей, принадлежности к какой-либо группе. Они необходимы для выживания
человека среди людей. На самом деле, удовлетворение этих
потребностей так же необходимо для здоровья. Эксперименты
на крысах (гуманные и не очень) доказали, что проявления
любви в виде прикосновений, например, напрямую связаны
с выживанием и способствуют излечению от заболеваний.
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Третья группа потребностей направлена на самореализацию, познание и творчество. Их иногда называют высшими или
духовными. К их числу относят потребности в красоте, гармонии,
целостности, исследовании, самоусовершенствовании и т. д.
При возникновении этих потребностей, в отличие от социальных
и жизненно важных, человек испытывает удовольствие, интерес,
вдохновение, а не страдание.
Важно понимать, что одно и то же действие можно делать исходя из разных потребностей. Художник может писать картину
в надежде ее продать и обеспечить себе пропитание (потребность первой группы), мечтая стать знаменитым или получить
признание друзей (вторая группа), просто наслаждаясь процессом творчества (третья группа). А может быть, он это делает, руководствуясь всеми тремя мотивами одновременно.
Потребности всех трех уровней призваны стимулировать человека к полноценной жизни. Среди них нет маловажных или
плохих.
Но мы склонны выбирать какую-либо группу потребностей как
самую значимую, возводя ее в смысл нашей жизни. И, в зависимости от того, какая именно группа попала в наши приоритеты,
мы чувствуем себя счастливыми, или обделенными судьбой.
Давайте посмотрим, как это устроено.
Допустим, человек считает самым важным делом удовлетворение потребностей первой группы. То есть, смысл своей жизни
он находит в удовольствии. Если же удовольствия прямо здесь
и сейчас невозможны, он чувствует себя несчастным. В чем драма его жизни? А в том, что не возможно и не нужно быть сытым
все время. Такой человек ощущает себя счастливым только в
процессе насыщения простыми земными радостями: вкусной
едой, хорошим сексом, выпивкой, отдыхом, тратой денег… Как
только он насытился — приходит опустошение, ведь не понятно, к чему стремиться дальше. Он начинает искать, какими бы
удовольствиями поживиться еще. И тогда вынужден, образно
говоря, есть без перерыва. Это становится плодородной почвой
для формирования зависимостей: злоупотребления алкоголем,
пищевой зависимости, сексоголизма, шопоголизма, употребления наркотиков и т. д.
Давайте теперь обратимся ко второй группе потребностей.
Если человек делает их своим смыслом жизни, тоесть, живет
ради любви и признания, это может быть очень хорошим стимулом к развитию для него, с одной стороны… И делать его
несчастным, с другой.
В современном мире очень много людей, которые затрачивают колоссальные усилия на завоевание статуса в обществе.
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Они стремятся стать известными, вызвать восхищение, уважение, а иногда и зависть окружающих. Для кого-то просто важно получить одобрение ближайших друзей, а кому-то крайне
необходимо стать самым успешным, знаменитым, красивым,
богатым и т. д.
Стоит признать, что многие из этих людей действительно
успешны. А некоторые так боятся не достичь ожидаемого результата, что предпочитают не совершать рискованных предприятий, и их жизненные достижения остаются незначительными.
Но то, что объединяет людей, смысл жизни которых в достижении признания, так это абсолютная невозможность
насытиться. Каких бы высот вы не достигли, всегда найдется кто-то умнее, красивее, успешнее, богаче вас. Такие люди
привыкли жить в постоянном сравнении и всегда находят тех,
рядом с кем проигрывают. И тогда ощущают себя несчастными.
Даже если ваши притязания не столь велики, и вы отнюдь не
собираетесь становиться самым-самым в мире, а жаждете признания лишь самых близких, вы тоже обречены на страдание.
Поскольку невозможно нравиться всем, всегда и во всем. Люди
могут сегодня любить вас, а завтра нет… Они могут восхищаться некоторыми вашими чертами, а некоторые могут казаться
им не симпатичными… И это абсолютно нормально и неизбежно. Если же любовь и признание окружающих людей становится смыслом вашего существования, вы обречены испытывать
боль каждый раз, когда будете сталкиваться с неприятной реальностью.
Остается третья группа потребностей, связанная с творческой самореализацией. Похоже, в ней и заключен рецепт счастья.
Люди, которые ощущают свой смысл жизни в созидании, познании, саморазвитии, меньше подвержены страданиям из-за временного отсутствия признания или каких-либо удовольствий.
Конечно, для них все это тоже важно, но они слишком увлечены
жизнью, чтобы быть глубоко несчастными. Сюда хорошо ложится метафора про голодного художника. Не смотря ни на какие
трудности у творческого человека остается нечто, что наполняет
его жизнь смыслом.
У меня нет идеи, что творческий человек должен оставаться голодным и непризнанным. Скорее, наоборот. Если вы понастоящему увлечены тем, что делаете, рано или поздно, найдутся люди, которые оценят плоды вашего творчества и захотят за
них хорошо заплатить.
И на самом деле не важно, что именно вы создаете. Можно творчески подходить к созданию произведений искусства,
а можно с любовью строить бизнес, придумывать новые идеи,

готовить еду, мыть полы… Если в любом выбранном вами деле
вы ищете удовольствие в процессе, а не нацеливаетесь только
лишь на результат, вы обречены быть счастливым человеком
и прожить наполненную осмысленную жизнь.
Важный рецепт счастья заключается в том, что человек не может самореализоваться, получая что-то из вне. А только лишь
делясь с миром чем-то, что-то создавая. А мир, в свою очередь,
обязательно ответит вам взаимностью.
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Автор: Мария Афиногенова
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Найкрасивіші фортеці
та замки Європи

І

ноді так хочеться потрапити в казку, де є принци, замки
та придворні дами. На жаль, вся ця культура вже в минулому, але дещо дивовижне таки зосталось. Ми пропонуємо вашій увазі ознайомитися із найдивовижнішими будовами
старенької Європи.

1. Замок Нойшванштайн, Німеччина
Замок Нойшванштайн розташований в самій південній Німеччині, поряд із кордоном з Австрією. Сам замок велично підноситься на зеленому пагорбі, високо над селом Хоеншванґау і Озером АЛПС. Замок Нойшванштайн — один з багатьох історичних
орієнтирів, які засівають всю область, але велич і архітектурний
стиль виділяють його на тлі інших. Побудований наприкінці 19-го
сторіччя, це один з найвідоміших європейських замків.

найкрасивіші фортеці та замки європи

2. Замок Пелеш, Румунія
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Замок Пелеш ховається в красивих зелених пагорбах Карпат
в центральній Румунії. Під час поїздки в невелике, але мальовниче гірське поселення Синайя, Ви будете зачаровані значною архітектурою замку, що відноситься до епохи Нео-Ренесансу. Побудований на початку 20-ого сторіччя, замок у наш час є однією
з найбільших історичних пам’яток в Румунії. Ви будете приголомшені великою кількістю щедрих колекцій броні, зброї, художніх
робіт та інших цікавих предметів.

3. Замок Бродік, Шотландія
Замок Бродік — реальний історичний дорогоцінний камінь
Шотландії, розташований на східному узбережжі острова Аррана.
Замок, який був побудований в 16-му сторіччі, зачаровує своїми
червонуватими відтінками, великими вікнами і могутніми вежами.

4. Замок Бран, Румунія
Замок Бран розташований в серці країни, і відомий своїм гарним місцем розташування. Спорудження приховано в зелених
гірських пагорбах і мальовничих селах, білі кольори фасадів на
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тлі червоних кольорових куполів і даху забезпечують містичний
акцент всієї тутешньої атмосфери. Дійсно, замок Бран наповнений містикою і символікою, також відомий, як Замок Дракули.
Всі місцеві легенди, так чи інакше, пов’язані з графом Дракулою.

5. Замок Лінкольн, Англія
Замок Лінкольн розташований в серці села Лінкольн в Англії.
Це споруда 11-ого сторіччя, яку безперечно варто відвідати під час
своєї поїздки в північно-східну Англію. Замок Лінкольн унікальний.
В укріплених стінах Ви можете познайомитися з цікавими будівлями і внутрішнім двором. Зараз він використовується в якості музею.

6. Замок Ельц, Німеччина
Замок Ельц — один з найбільш мальовничих замків в західній Німеччині. він стоїть високо над пагорбом, оточений водами
струмка, який впадає в сусідню річку Мозель. Замок був побудований в 12-му сторіччі, з відмітним романським архітектурним
стилем, з великою кількістю барокових і готичних прикрас.

7. Замок Мон-Сен-Мішель, Франція
Це один з найвідоміших замків у Франції. Мон-Сен-Мішель розташований на скелястому острові вздовж узбережжя Нормандії.
Історія будівництва цього замку відноситься до часу 6-го сторіччя, коли він використовувався, головним чином, у військових
цілях завдяки унікальному стратегічному розташуванню. Скелястий острів був пов’язаний з материком через крихітний і вузький
міст, який був повністю затоплений через сильні повені. Таким
чином фортеця була майже недоступна, але тепер це одна з найбільш відвідуваних історичних пам’яток Франції.

Хотинська фортеця — чудовий зразок середньовічного оборонного зодчества України, один з найбільш значних пам’ятників
архітектури Буковини. Побудована в XIII в. за наказом князя Данила Галицького на місці ранньослов’янських укріплень. Замок (цитадель) складається з чотирьох оборонних веж, палацу коменданта,
офіцерських казарм, церкви з фрагментами розпису XVI ст. Довгий
час Хотинська фортеця була форпостом Галицько-Волинського
князівства, важливим оборонним пунктом Придністров’я. У XVI в.
її зміцнює молдавський король Стефан III. У 1621 р. під Хотином
*

Фото: Sergey_Nik_Melnik.
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8. Хотинська фортеця, Україна*
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об’єднані польсько-українські загони під командуванням гетьмана
Я. Ходкевича розбили 150-тисячну турецьку армію, яка вважалася
непереможною. Вирішальну роль у Хотинській битві зіграло 40-тисячне козацьке військо гетьмана П. Сагайдачного. Однак Хотин залишився під владою турків, які у XVIII ст. за допомогою французьких інженерів звели поряд із замком Нову фортецю з земляними
ровами, бастіонами і чотирма воротами. Усередині міг розміститися 20 тисячний гарнізон. Після приєднання Бессарабії до Російської імперії в XIX ст. фортеця була відновлена, замкова мечеть
перетворена на гарнізонну церкву Олександра Невського, а мечеть на території Нової фортеці стала церквою Св. Миколая. Після
Кримської війни Хотинська фортеця як військовий об’єкт втратила
значення, однак непогано збереглася. Її значні стіни служили декораціями у таких відомих кінофільмах, як «Захар Беркут», «Балада
про доблесного лицаря Айвенго», «Дартаньян і три мушкетери»,
«Стріли Робін Гуда», «Тарас Бульба». До 1000-річчя Хотинської
фортеці проведена реставрація. У корпусі казарм відкрита музейна експозиція. На території працює кафе і сувенірна крамниця.

9. Замок Марієнбург, Польща
Замок Марієнбург — один з найбільших замків в світі, розташований уздовж берегів річки Ногат в Польщі. Мальборк був побудований тевтонцями на початку 15-го сторіччя, колись це був
найбільший у світі цегляний замок. Замок вражає своєю середньовічною архітектурою, з переважаючими червоними квітами.
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10. Спишський град у Словаччині
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У серці східної Словаччини розташований ще один великий
і знаменитий замок Європи. Це захоплюючий замок Спиш, побудований в 12-му столітті. відомий білим кольором, з романським
архітектурним стилем, а так само численними Готичними елементами. Так як Спишський град розташований на узвишші більш ніж
600 метрів, з його вершини Ви можете насолоджуватися неймовірною панорамою.

11. Версальський Палац
Шато де Версаль вражає своєю гігантською площею. І нехай
це не зовсім замок, але він все одно замикає наш список. Версаль — один з найвідоміших архітектурних комплексів у Франції,
який розташований в південно-західному Парижі. Серед визначних пам’яток Парижа це одне з найбільш відвідуваних місць.
Джерело: http://vsviti.com.ua/makepeaple/16860

Я уверена

Я

уверена, что внутри каждого человека, несмотря на его
пол, социальный статус, мировоззрение и образ жизни,
живет Вера! Можно верить во что угодно, как угодно и
где угодно, но вера — эта та движущая сила, которая придает
нам силу и уверенность преодолевать то, что невозможно преодолеть при ее отсутствии. Мы, сотрудники Центра реинтеграции для женщин, вышедших из мест лишения свободы — тоже
Верим! Верим в дело, которым мы занимаемся. Верим в женщин, которые прошли, и которым еще предстоит пройти программу Центра. Верим в добро, в любовь, в мирное небо над
нашими головами. И, наверное, самое важное — верим в то, что
любому человеку необходима помощь, поддержка и понимание
в трудные для него периоды жизни!
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В этом номере журнала хочу поделиться успехами нашей работы, весомыми и значимыми плодами становления, жизненных
достижений наших девочек (как мы их ласково называем).
Наверное, начну с себя. В «Дом» я попала случайно, но с твердым желанием идти вперед и не сдаваться.

Г
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Наталья Мелехина, социальный работник
“Дома на полпути”
я уверена
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Освободилась из МЛС в 2011 году (НВК № 65 г. Полтава),
прошла свою первую реабилитацию в центре «Новый поворот»
для химически зависимых людей. После, еще одна реабилитация в центре (для нарко- и алко- зависимых) от клуба «Квітень»
в г. Полтава. Дальше выбор был невелик: возвратиться домой
либо ехать в религиозный центр. Ни один вариант меня не прельщал… Могу объяснить почему.
Возврат домой в прежнюю «среду обитания» к тем же «приятелям-товарищам» не сулил для меня ничего перспективного, да
и особо возвращаться было не к кому. Мама умерла, родственники, потеряв веру в меня, не горели желанием помогать, отчим
после смерти мамы стал совершенно отстраненным и чужим человеком. Своей семьи не было.
Так как я не являюсь приверженцем определенного вероисповедания, и на тот момент не находила в себе дар нести слово Божье, христианский центр как-то автоматически отпадал. Вопрос,
что делать и где продолжать спасать себя — стоял ребром.
Как сейчас помню: небольшой кабинет в БО «Свет Надежда» г. Полтавы и мы (я и сотрудники организации) решаем мою
судьбу. На удивление, решение пришло само собой, а может
чудесным образом и стечением обстоятельств?!! Как знать?!
Центр «Дом на полпути» тогда только начинал свое существо-

вание и жизнедеятельность, особо информации о нем никто
не знал, но опять-таки повторюсь, это было чудесное стечение
обстоятельств — короткий телефонный звонок, и судьба сама за
меня сделала выбор. В тот же день, вечером, я уехала навстречу
новому и немного пугающему.
Пробыв участницей проекта 6 мес., попробовала себя волонтером и консультантом, по окончании договора начала работать соц. работником «Дома на полпути». «Дом» стал для меня
не только временным жильем, школой, периодом и помощью
в адаптации к вольной жизни, но и плацдармом для личностного роста. Именно здесь я приобрела знания; время познать себя
и свой потенциал; учителей; дружбу, о которой не знала ранее;
открыла способность служить и быть полезной людям. В июне
будет 4 года, как я работаю в Центре. Не так много времени, но
так много событий!

Глущенко Марина (Орджоникидзенский ИЦ № 79). Участница
была активной и творческой личностью. Принимала участие в отборочном прослушивании программы «Х-фактор», проходивший
в г. Харькове. Долго готовились к выступлению, репетировали
и обыгрывали номер. Поддержать Марину поехали всем составом. Прослушивание мы не прошли, но все присутствующие
на мероприятии люди запомнили Марину. Она гордо делилась
своей историей жизни со сцены. Таким вот образом пыталась
поддержать людей живущих с ВИЧ и привлечь внимание общества к проблемам этой категории людей. После прохождения
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программы работала соц. работником в центре для бездомных в
г. Полтава, занималась волонтерством на группах АА/АН.
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Глушко Светлана (КИК № 54 г. Харьков). После Центра прошла
реабилитацию и обучение программы «12 шагов» в г. Симферополе. Работает там же, при центре, консультантом химической
зависимости, параллельно подрабатывает в бюро ритуальных
услуг (выбивает портреты на гранитных памятниках). Света художник-портретист от природы. Начала развивать и заниматься
своим хобби еще будучи участницей программы «Дома». Восстановила отношение с мамой и сыном. Буквально недавно приезжала в г. Волчанск забрать ребенка с собой на летние каникулы.
Созвонились и встретились со Светланой возле КИК № 54, когда я приезжала туда с презентацией. Проговорили очень долго,
о многом, жизненном, трудностях и радостях. Самое приятное,
что я услышала для себя, — было узнать о результате нашего
вклада в судьбу этой женщины.
Безутесная Катерина (ПИК № 107 г. Мариуполь). Катюша обосновалась в г. Харькове. Была волонтером «Дома».
У Катерины был дар массовика-затейника. Все концерты и праздники в Центре не обходились без чуткого участия Катюши. Устроилась на швейное производство еще будучи участницей программы.
Последний месяц ездила на работу с Центра в г. Харьков, только
на дорогу уходило по 3 часа туда и обратно. На отдых почти не
оставалось времени. Не перестаю удивляться, как сильна мотивация человека, который хочет изменить свою жизнь, начав все

Приходько Елена (ЧИК №44 г. Чернигов). Самым нашим большим достижением за время существования проекта был факт
восстановления родительских прав и получение квартиры. Обратившись за помощью в сельский совет с. Елизаветовка, Лене
предложили приемлемый вариант двухкомнатной квартиры.
Пусть жилье не было в идеальном состоянии, но желание и вера
воссоединиться с детьми стала для нее тем стимулом, который
послужил фундаментом для действий. Сына Леночка родила еще
в колонии, пока отбывала наказание, ребенка перенаправили
в дом семейного типа. Долгий процесс становления и восстановления принес свои плоды. Квартира, работа, сын живет с матерью. Сейчас в планах выпускницы забрать к себе и старшую дочь,
которая пока проживает со свекровью.
Можно бесконечно долго рассказывать истории наших женщин. Все они очень разные, индивидуальные. Каждая со своеобразной историей взлетов и падений. Хорошего и плохого.
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с чистого листа! Сейчас у выпускницы устроилась и личная жизнь,
познакомилась с молодым человеком, думают оформить официально свои отношения. На работе прогресс, карьерный рост.
Коллектив Катерину уважает и ценит. Она счастлива! Любима и любит! В пользу для себя использует все знания и навыки,
которые приобрела в программе.
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Багажом удач и неудач. Верю и знаю из личного опыта и примеров наших участниц только одно — побеждает тот, кто желает
победить! Реальные примеры на лицо.

P. S.: Ветер перемен
Мы так часто боимся его поймать, закрывая по привычке
свои сердца и умы на засовы. Упиваемся какой-никакой стабиль
ностью — ища в иллюзиях и отголосках из прошлого что-то, что
приносило радость, печаль или дарило минутки удовлетворения. Меняться всегда трудно и болезненно. Привычка жить определенным образом впивается в стиль и жизненный уклад как заноза, но меняться нужно, если устал, или запутался.
У нас у всех есть великое преимущество выбора. Мы вольны в этом. Только лишь тебе решать, что выбрать, каким путем
идти. Но, чтобы не происходило, не теряй Веры в себя, в людей,
в правильность своего выбора.
Ветер перемен — это свежий глоток воздуха. Лови его! Бери
и принимай все то, что дается! Руками, сердцем, душой! И ничего не бойся! Все трудности, которые нам посылаются, по силам нашим.

я уверена

Автор: Наталья Мелехина
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Візит посла
Швеції в Україні
до соціальної установи
«Дім на півдороги»
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езультати програми реінтеграції осіб, які повернулися із
місць позбавлення волі, й діяльність соціальної установи
«Дім на півдороги» високо оцінюється як представниками
державних установ, так і представниками міжнародних спільнот.
Так, 16 травня «Дім на півдороги» відвідав Надзвичайний і Повноважний посол Швеції в Україні — Андреас фон Бекерат зі своєю дружиною. Поважні гості познайомилися із роботою Центру,
працівниками, учасницями програми, поцікавилися особливо
стями підходів у роботі з жінками, які повертаються з місць
позбавлення волі, та взаємодією Центру з державними установами. Учасниці Програми зустріли Пана Посла домашнім короваєм
в знак щирої вдячності за підтримку, яку надає Швеція для забезпечення роботи «Дому на півдороги».
Нагадаємо: у 2008 році за фінансової підтримки Шведської
агенції міжнародного розвитку та співробітництва Sida, за підтримки Шведської Служби Пробації та Тюрем, а також Державного департаменту України з питань виконання покарань, Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА» розпочала
в Україні проект «Триступенева всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному
терміні та звільнені з місць позбавлення волі». В рамках проекту
створено Центр реінтеграції «Дім на півдороги», що є значним
кроком в адаптації західного-європейського методу реінтеграції
колишніх засуджених в Україні.
Центр був запроваджений та функціонує в смт. Краснопавлівка, Лозівського району Харківської області.
Перших клієнтів Центр прийняв в 2010 році. «Дім на півдороги» орієнтований на жінок, які вийшли з місць позбавлення волі,
співпрацює з усіма 15-ма жіночими колоніями України (зараз, за
виключенням колоній, які знаходяться в зоні АТО). Реалізація
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візит посла швеції в україні до соціальної установи «дім на півдороги»

даної діяльності продовжується в тісній співпраці з Державною
Пенітенціарною службою України, Міністерством соціальної політики та регіональними осередками даних установ.
Завдяки взаємодії та співпраці з державними службами, громадськими організаціями, представниками міжнародних організацій, просто небайдужих людей та неоціненній підтримці Уряду
Королівства Швеція — Дім на півдорги щорічно допомагає почати нове життя близько шістидесяти жінкам, які повертаються
з місць позбавлення волі і залишаються на роздоріжжі шляхів.
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Містичний зміст
наших вишиванок

З
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араз в Україні період, коли патріотичний настрій всюди: ми
чуємо багато гарної української мови, музики, пісень, бачимо вишиванки та відвідуємо фестивалі.
Більшість людей зараз одягають вишиванку не лише у святкові
дні, але й на роботу та навчання. Чорно-червоні кольори на білому полотні майорять звідусюди. Але чи знаємо ми таємні коди
та значення, які наші предки зашифровували, коли вишивали сорочку нареченим, дітям, батькам чи друзям?
Зараз достатньо інформації про те, які є спільні та відмінні риси
орнаментів вишивки в різних місцевостях України.
Наприклад, основними орнаментами на Поліссі є рослинні
та геометричні чорних, червоних та зелених кольорів, на півдні — виноград і багато жовтих кольорів. Всі вони різні, але
є щось спільне у всіх українських вишивках — це секретні коди,
які могли читати лише обізнані. Саме через ці коди, можна було
дізнатись ім’я та дату народження дитини, прізвище, навіть написати лист своїм нащадкам.
Яким чином?
Ознайомтесь із ілюстраціями і тоді, можливо, вам теж захочеться зробити послання своїм нащадкам саме через вишиванку.
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«Привіт» з Дому

Д
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уже часто до нас, у Дім, приїздить одна учасниця, яка потім кличе за собою усіх подружок аби вони теж проходили програму та поверталися назад до життя. За період
існування «Дому на півдороги» програму реінтеграції пройшло
130 жінок, 90 закінчили її успішно: знайшли роботу, відновили документи, повернулися у свої родини або створили нові.
Ми більш ніж впевнені, що більшість дівчат ви знаєте особисто.
Ми хочемо представити Вам кілька фото тих, хто використав
цей чудовий шанс і зміг не потрапити більше до в’язниці.
Всі вони передають Вам «Привіт» та запевняють «У Домі справді добре!».
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