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Ритм життя у «Домі на півдороги»

М

ешканки соціальної установи «Дім на півдороги», хоч
і перебувають в Центрі не більше шести місяців, але
встигають прожити насичений і яскравий проміжок часу
свого життя. Команда Центру хоче Вам розповісти про найяскравіші моменти.
У програмі реінтеграції жінок, які повертаються з місць
позбавлення волі, є кілька компонентів: самостійне приготування їжі, групова робота (навчальні тренінги), робота в творчій майстерні (опанування навиків рукоділля)
та інші, не менш важливі активності. Але саме у приготуванні їжі, навчанні на тренінгах наші жінки розкриваються,
вони згадують як готувати улюблені страви, як виражати свої емоції так, щоб їх почули інші, та не нашкодити дорогим рідним.
Пропонуємо Вашій увазі яскраві фото із щоденної діяльності в «Домі на півдороги» (стор. 2–3):

				W

•• кулінарні шедеври учасниць програми реінтеграції соціальної

установи «Дім на півдороги»;

				W
•• майстер-клас з арт-терапії «Знімаємо напругу»;

				W

•• візит журналістів до «Дому на півдороги»;

				W

•• учасниці програми реінтеграції проходять тренінг «Шляхи подо-

лання агресії».
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Анкета-заявка на участь у проекті
«Дім на півдороги»

Я

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.

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?                                                                          
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
4
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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                       
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Мифы и реальность:
вся правда о болезнях,
которые передаются половым путем

Я

работаю в консультационном центре, и каждый день общаюсь с женщинами разного возраста, статуса, с очень разным жизненным опытом.
Тематика консультаций — это сексуальное и репродуктивное здоровье, инфекции, которые передаются половым путём, ВИЧ и безопасное поведение.
Часто информация, о которой я слышу от клиенток, искажена, неправдива, недоуслышана, недопонята или прочитана на непрофессиональных интернет-ресурсах и принимается за чистую монету.
Мы, девочки, любим додумывать, досочинять, но сказки на тему здоровья заставляют нас принимать
неверные решения, которые могут изменить нашу жизнь и ухудшить её качество.
Предлагаю Вашему вниманию наиболее частые мифы о том, о чём вы стеснялись спросить, но узнать
ответы на что, порой, жизненно важно.
1. Состояние репродуктивного здоровья человека возможно определить по внешнему виду, социальному статусу, образу жизни, запаху, виду половых органов.
Правда: Только медицинское обследование может сделать выводы о состоянии здоровья человека. Больным может быть каждый, вне зависимости от количества партнеров, социального статуса и моральных принципов. Есть инфекции, которые имеют специфический запах или выделения,
но ВИЧ, например, ничем не пахнет.
2. Невозможно забеременеть во время месячных
Правда: Существует небольшая вероятность забеременеть во время месячных, а риск инфицирования ВИЧ и инфекциями, которые передаются половым путем, возрастает в разы. Также велика
вероятность развития эндометриоза.
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Мифы и реальность: вся правда о болезнях, которые передаются половым путем

3. Прерванный половой акт является надежным средством защиты от нежелательной беременности
и инфекций, которые передаются половым путём.
Правда: Прерванный половой акт вообще не может рассматриваться как средство контрацепции и защиты от инфекций, которые передаются половым путем (ИППП), так как достаточное
для оплодотворения количество сперматозоидов выделяется на протяжении всего акта. А вот
для инфицирования ВИЧ и ИППП достаточно контакта слизистых.
4. Я могу утверждать, что здорова, если пройденные мной сегодня анализы ничего не выявили.
Правда: Все инфекции имеют инкубационный период, на протяжении которого наличие той или
иной инфекции определить невозможно. Только по истечению периода в 6 месяцев и отсутствию
в это время рискового поведения, пересдав анализы, Вы можете утверждать, что здоровы.
5. Существуют эффективные и безопасные немедицинские методы прерывания беременности
(аборта).
Правда: Здоровую беременность кустарными методами прервать невозможно. Использование
народных средств и самопроизвольное назначение себе препаратов могут привести не только
к ущербу для здоровья, но и к смерти.
6. Существуют надежные немедицинские средства для предотвращения нежелательной беременности уже после полового акта (ввести во влагалище дольку лимона, уксус, колу, марганцовку и т. д.).
Правда: Существует надежная контрацепция, которую применяют после незащищенного полового акта. О ее использовании вам расскажет врач, но намного надежнее и безопаснее использовать презерватив.
7. Инфицирование ВИЧ и ИППП может произойти только во время вагинального секса.
Правда: Во время незащищенного орального контакта можно инфицироваться герпесом, гонореей, вирусными гепатитами, хламидиозом, ВИЧ и многими другими инфекциями. При чем риск
одинаково высок на протяжении всего полового акта. Анальный же секс самый рисковый для инфицирования.

7

8. Если человек инфицировался вирусным гепатитом С или В, у него желтеет кожа и белки глаз,
болит печень.
Правда: Зачастую течение вирусного гепатита носит бессимптомный характер. Только анализ на
антитела может сказать, инфицированы Вы или нет.
9. Если я уже пролечила какую-либо ИППП, то не могу инфицироваться повторно.
Правда: У инфекций есть разные штаммы (подвиды), иногда инфекции становятся устойчивыми
к антибиотикам, поэтому ИППП можно инфицироваться неоднократно, если не соблюдать прос
тых защитных методов.
10. Если при себе нет лубриканта (смазки), можно заменить его вазелином, любым жирным кремом
или массажным маслом.
Правда: Любая смазка на жировой основе разрушает целостность презерватива. Важно использовать лубриканты только на водной основе. Смазку можно заменить натуральным йогуртом без
наполнителей.
11. Существуют проверенные подругами и пользователями интернета способы лечения ИППП,
которые подойдут всем.
Правда: Та схема лечения, которая подошла и сработала для кого-то, о которой есть положительные отзывы и статьи в интернете, и даже ваш личный опыт, не являются основанием для
самолечения. Каждый случай индивидуален и лечение может назначить только врач. Самолечение
часто заканчивается хронизацией болезни, бесплодием и т. д.
12. Алкоголь не влияет на инфицирование ВИЧ и ИППП.
Правда: Связь алкоголя и ВИЧ очевидна: алкоголь влияет на принятие решения, и в состоянии
опьянения, когда самоконтроль и самокритика снижены, человек может допустить незащищенный половой акт.
13. В презервативе есть поры, которые пропускают как сперму, так и инфекцию.
Правда: Многослойная структура презерватива не дает просочиться даже самой маленькой бактерии или сперматозоиду.
Юлія Царевська, ВБО «Конвіктус Україна»
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Притча о свечах

Ч

етыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Было так
тихо, что слышалось, как они разговаривают.

Первая сказала:
— Я — спокойствие, к сожалению, люди не всегда способны
меня сохранить. Думаю, мне не остается ничего другого как погаснуть! — и огонек этой свечи погас.

Вторая молвила
— Я — вера, к сожалению, обо мне редко вспоминают. Люди
не хотят ничего слышать обо мне, поэтому мне нет смысла гореть дальше, — едва она произнесла это, подул легкий ветерок
и загасил свечу.

Очень опечалившись, третья свеча произнесла
— Я — любовь, у меня больше нет сил гореть дальше. Люди
не ценят меня и не понимают. Они боятся меня, — долго не думая, и эта свеча угасла.
В комнату зашел ребенок и увидел три потухшие свечи. Испугавшись, он закричал:
— Что вы делаете! Вы должны гореть — я боюсь темноты! —
и он горько заплакал.

Взволнованная четвертая свеча сказала
— Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: Я — Надежда…
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Ц

е ім’я відомо всім, насамперед, як премудрого царя Ізраїлю (сина псалмоспівця царя Давида), мудрості якого дивувався весь світ, навіть цариця Савська прийшла з Фів, щоб випробувати його муд
рість… Відомо, що Соломон написав книгу Притч і Пісень, також Екклезіаста і псалми, але більше — як
будівельник величного Єрусалимського храму, але є і маловідомі сторінки його діянь…
Соломон (означає — «мирний»), був десятим сином Давида і народився від Вірсавії, в 1033 р. до Р. Х.
(1 Пар. 3:5). Ім’я дали йому батьки, відповідно до пророцтва Нафана, для повернення до них милості Божої і в честь відзначення мирного царювання. Про дитинство Соломона невідомо нічого. Коли Давид
зістарився, то на престол захотів зійти старший син Адоній, але нечестиві спроби його не вдалися, Давид
благословив на царство Соломона…
Коли Соломон вступив на царський престол, то приніс Богу тисячу жертв. Вночі після цього Бог з’явився
йому уві і сказав: «Проси, що ти хочеш, Я дам тобі». «Господи!» — відповідав Соломон, — «Ти поставив
мене царем, а я отрок малий. Даруй ж мені розум, щоб управляти народом Твоїм». Господу угодна була
відповідь Соломона. І сказав Господь: «За те, що не просив у Мене ні довголіття, ані статків, ні перемоги
над ворогами, а просив розуму, щоб управляти народом, Я даю тобі мудрість таку, якої тобі не було і не
буде. І те, чого не просив, Я даю тобі — багатство і славу, якщо будеш виконувати заповіді Мої, дам тобі
і довге життя».
Мудрість свою Соломон показав на судах і в управлінні народом. Суд над двома жінками за дитину відомий багатьом, коли Соломон, визначив якій матері належить немовля, наказавши розсікти його мечем
і по реакції жінок визначив справжню матір. Народ трепетав перед царем, знаючи яку мудрість дав йому
Бог. На судах Соломон читав думки постраждалих і не потребував свідків. Коли до Соломона з’явився нащадок Каїна з підземного світу з вимогою виділити йому зі спадщини батька подвійну частку на підставі,
що в нього 2 голови, Соломон наказав лити воду на одну з цих голів і по викрикам іншої встановив: у тілі
чудовиська таки одна душа.
Мудрості Соломона шукали люди, звірі, птиці, риби, духи. Вони приходили на суд Соломона і здійснювали його волю. Тут можна згадати про Димитрівський собор у Володимирі на Клязьмі (XII ст.), де зовнішні стіни вкриті ліпними зображеннями звірів і птахів серед пишної рослинності. У центрі всіх цих образів
вміщено постать царя Соломона, котрий сидить на престолі. Тут він владарює як провісник Божественної
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Премудрості, яка створила світ; він збирає навколо свого престолу всіх тварин піднебесних, тварин неземних, яких замислив Бог у Своїй Премудрості.
Царство Соломона було мирним і щасливим. З далеких країн приходили до Єрусалима, щоб подивитися на царя і послухати його мудрості. Цариця Савська, випробувавши його загадками і переконавшись
у його найбільшій премудрості, сказала: «Нехай буде благословенний Господь Бог твій, Який благоволив
посадити тебе на трон Ізраєлів!» Трон Соломона було прикрашено золотими левами, які, нібито, оживали
і не дали жодному завойовнику сісти на цей трон. Соломон володів чудовим перснем («Соломонового
пресу»), за допомогою якого він приборкував демонів.
Відомо також, що Соломон вигадав лабіринт, який викладено з каменів по колу. Лабіринт складався
з 12 концентричних кіл і символізував сенс і шлях життя. Небагато людей наважувалися пройти його…
Вершиною правління Соломона стало будівництво храму Божого у Єрусалимі, який за величчю
і багатством не знав рівних в усьому світі. Але під кінець свого життя Соломон став грішити перед Богом.
У нього було багато дружин, серед яких були язичниці. Для них він побудував поганські капища, сам заходив туди. Тоді Господь відібрав своє благословення від Соломона, і проти нього почалися бунти і обурення в єврейському народі. Соломон зрозумів, що Бог карає його за гріхи, і став каятися. Але покаяння
не було таким повним, від усього серця, як покаяння Давида. Тому, хоча Господь і помилував його і зберіг
царство за його життя, але оголосив через пророка, що царство єврейське після смерті його розділиться
на два, і синові Соломонову дістанеться менша його частина. Помер Соломон в 928 р. до Р. Х.

Книги царя Соломона
З книжок Соломона, які дійшли до нас і ввійшли в Старий заповіт: «Книга Притч» (31 гл.), «Екклезіаста
чи проповідника» (12 гл.) і книга «Пісня Пісень» (8 гл.), також 72 псалма, котрі увійшли в «Псалтир». Відомі і неканонічні «Книга Премудрості Соломона», «Псалми Соломона». «Заповіт Соломона». Цар Езекія
спалив «цілющі» книги Соломона, оскільки люди, які лікувалися по них, переставали молитися Богу про
зцілення. Чаша Соломона була покрита таємничим написом, який містив пророкування про Ісуса Христа
та указував на кількість років від Соломона до Христа.
«Нехай той, хто піде туди, слідує шляхом, зазначеним на карті, і йде із снігів, що лежать на грудях цариці Савської. На північному її схилі починається велика дорога, прокладена Соломоном, звідки три дні
шляху до королівських володінь…».
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Легенда про Копальню Царя Соломона
Цей біблійний цар завжди викликав величезний інтерес також через легенду про Копальню царя Соломона. В Біблійних розповідях Соломон постає неоднозначною особистістю. Призначивши своїм наступником Соломона, цар Давид обійшов старшого сина Адонія. Дізнавшись про це, Адоній влаштував змову
проти Соломона, яку було розкрито. Давид, засмучений чварами між своїми синами, не став карати Адонія, а лише узяв із нього клятву, що надалі він не стане помишляти проти Соломона; Соломона ж змусив
заприсягтися, що він не заподіє старшому брату ніякого шкоди, якщо той не буде претендувати на престол. Скоро Давид помер, а Соломон став царем. Адоній, здавалося, змирився зі своєю долею. Але він
прийшов до Вірсавії, матері Соломона, і став просити, щоб вона допомогла йому одружитися з Авісагою
Сунамітянкою — однією з наложниць покійного царя Давида. Вірсавія не побачила в цьому проханні нічого поганого і передала її Соломону. Проте Соломон, почувши про намір брата, дуже розгнівався. Оскілки
за звичаєм, гарем покійного царя переходив до його прямого наступника, Соломон розцінив бажання
Адонія одружитися на Авісаге як перший крок до подальшого сходження на престол. За наказом Соломона Адоній був убитий.
Однак, попри спалахи гніву, Соломон був мирним правителем. Успадкувавши від батька Давида велику і сильну державу, він царював сорок років (972–932 роки до нашої ери). За цей час він не вів жодної
великої війни. Hе розправився навіть із арамійцем Разоном, який вигнав з Дамаска ізраїльський гарнізон
і оголосив себе царем. Це здавалося тоді інцидентом другорядним, і помилкою Соломона було те, що
він не зумів передбачити, якою серйозною загрозою для Ізраїлю стане згодом нове арамійске царство.
Соломон був хорошим адміністратором, дипломатом, будівельником і торговцем. Історична заслуга Соломона полягала в тому, що він перетворив бідну земледільну країну з патріархально-племінним ладом
в єдину, сильну в економічному і військовому сенсі державу, яка користується авторитетом на міжнародній арені. У той час Ізраїль славився пишнотою своєї столиці і небувалою розкішшю царського двору.
Доказом могутності Соломона був також його великий гарем, надмірний блиск, яким він себе оточив,
і незвичайно владне ставлення до підданих, до яких він ставився як до рабів.
При цих недоліках не можна заперечити, проте, позитивного царювання Соломона. Адже саме він
чудово відбудував Єрусалим і зробив його справжньою столицею. Побудований ним храм став єдиним
центром і символом єврейської релігії. Великі його заслуги у справі підвищення обороноздатності країни — пригадаємо будівництво системи укріплених міст і реорганізацію армії — запровадженням бойових
колісниць. Соломон намагався також розвинути в Ізраїлі ремесла і морську торгівлю, привозячи фахівців
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з Фінікії. Чітка діяльність державної адміністрації забезпечувалася чиновницькою ієрархією, побудованою за фінікійським, сирійським і єгипетським зразками.
Соломон був також неперевершеним дипломатом. Найбільшими його досягненнями на цій ниві були
шлюб з дочкою фараона і царя Хірама, без допомоги якого йому не вдалося б здійснити свої цілі. Завдяки
діловій кмітливості Соломона Ізраїль був квітучою країною. У Третій книзі царств сказано із цього приводу
(глава 10, вірш 27): «І зробив цар срібло у Єрусалимі рівноцінним з простим камінням, а кедри, їх безлічі,
зробив рівноцінними з сикоморами, зростаючими на низьких місцях». Це, звісно, гіпербола, характерна
для східного стилю, але в нас є дані, що доводять, що певною мірою вона відповідає дійсності. Відомо,
що річний дохід Соломона, що складався з торгових прибутків, податків і данини арабських васалів, становив шістсот шістдесят шість талантів (близько двадцяти двох тисяч восьмисот двадцяти п’яти кілограмів золота), не рахуючи поставок у натуральній формі, які стягуються із ізраїльського населення. Про розквіт землеробства в Ізраїлі свідчить той факт, що Соломон постачав Хіраму щороку двадцять тисяч сходів
пшениці і двадцять тисяч сходів рослинної олії. Зрозуміло, хлібороби жорстоко експлуатувались, та все
одно такі колосальні поставки сільськогосподарських продуктів можливі тільки в умовах процвітання.
Археологічні знахідки познайомили нас зі багатьма сторонами побуту того часу. Зокрема, вони свідчать
про досить високий рівень життя. Численні дорогі чаші для косметики, зроблені з алебастру і слонової кістки, різної форми флакони, пінцети, дзеркала і шпильки для волосся доводять, що ізраїльські жінки тієї епохи
слідкували за своєю зовнішністю. Вони використовували парфуми, рум’яна, креми, мирру, хну, олію, порошок з кипарисової кори, червону фарбу для нігтів і блакитну для повік. Більшість цих речей ввозилась з-за
кордону, а такий імпорт характерний для багатої країни. Крім того, археологи підтвердили швидкий процес зростання міст, проти якого ще за часів Давида так запекло боролися консерватори-яхвісти. Землеробство було раніше провідною галуззю народного господарства, але землевласники жили переважно в містах. Оскільки всі ханаанскі міста оточили фортечними мурами, вони ставали дедалі більш перенаселеними.
Будинки, в основному, двоповерхові, будували на кожному вільному клаптику землі уздовж вузьких
і тісних вуличок. Головною частиною ізраїльського житла була велика кімната на першому поверсі. Жінки
готували там їжу та пекли хліб, а вся сім’я збиралася там для спільних трапез. Меблів не було. У кімнати
верхнього поверху піднімалися по кам’яним ступеням чи дерев’яним приставним драбинам. Влітку спали
на дахах, де віяв свіжий вітерець. У їжу вживали багато цибулі, часнику. Основним продуктом харчування
була смажена і варена пшениця, різні крупи, сочевиця, огірки, квасоля, фрукти і мед. М’ясо їли на свята.
Пили в основному овече і коров’яче молоко, вино ж вживали дуже помірковано.
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К

ак и большинство великих городов, Рим начинался с простого селения. Город возник на высоких, удобных для обороны
холмах, на берегу судоходной реки Тибра, неподалеку от ее впадения в море. Это было удобное и безопасное место. Удобное
потому, что река и близость моря помогали развитию торговли и
связывали город со странами Востока и Грецией. В то же время
и морские разбойники (пираты) не могли неожиданно нападать
на город.
Считается, что Рим был основан в 753 году до н. э., но на самом деле первые люди поселились в данной местности задолго
до этого знаменательного события. Здесь проживали различные
племена, в том числе латины, сабиняне и этруски. Археологи
установили, что первые поселения появились на Палатинском
холме, затем на Авентинском, Капитолийском и других холмах.
Поселения постепенно разрастались, сближались друг с другом
и, наконец, слились в одно. Так, в результате длительного исторического развития возник древний город Рим.
История Рима началась как история монархии, которой правили легендарные цари, в их руках была сосредоточена вся
военная и политическая власть, которая обозначалась общим
понятием «imperium» (империум). От этого слова происходят такие слова, как «имперский», «империя» и «император». Основание Рима и древнейшая его история украшены многими мифами
и легендами. Вот что рассказывали римляне:
Когда погибла древняя Троя, некоторым защитникам города удалось спастись. Во главе их стоял Эней. Корабли беглецов долго носились по морским волнам. Наконец ветер пригнал их к берегу.
Беглецы увидали широкую реку, впадавшую в море. Берега реки были покрыты лесами, рощами, кустар-
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ником. Солнце освещало плодородную равнину, ясное голубое
небо отражалось в водах реки и небольших озер. Измученные
беглецы высадились на берег и решили поселиться здесь. Это
был берег Италии. Сын троянца Энея основал здесь город и назвал его Альба-Лонга.
Прошло много десятилетий. В городе Альба-Лонге правил
потомок Энея — Нумитор. Младший брат его, Амулий был
коварный и жестокий человек. Амулий ненавидел Нумитора и сам
хотел стать правителем. Ему удалось свергнуть Нумитора и занять его место. Амулий не боялся брата и оставил его в живых.
Но он очень боялся мести потомков Нумитора — детей и внуков.
По приказу Амулия сын бывшего правителя был убит. Дочь
Нумитора, Рею Сильвию, он заставил сделаться жрицей богини
Весты — весталкой, чтобы от нее никогда не было потомства.
Но очень скоро у Реи Сильвии родились два мальчика-близнеца.
Их отцом, как рассказывает легенда, был бог войны Марс.
Когда Амулий узнал об этом, он разгневался и испугался.
Он приказал казнить Рею Сильвию, а детей ее бросить в Тибр.
Раб положил детей в корзину и понес к реке. В это время Тибр
разлился и вода еще продолжала прибывать. Огромные волны
ходили по реке. Раб побоялся войти в воду. Он поставил корзину
на берег, надеясь, что вода поднимется выше, подхватит корзину с близнецами, унесет их, и они утонут.
Разлившаяся река отнесла корзину с детьми к подошве Палатинского холма, и вскоре половодье
кончилось. Вода спала, а близнецы выпали из корзины на землю и стали кричать. Этот крик услыхала
волчица, пришедшая к реке напиться. Волчица подошла к детям, ласково облизала их и напоила своим молоком. Затем близнецов увидел царский пастух, подобрал их и воспитал. Одного из близнецов он назвал Ромулом, а другого Ремом. Братья занимались гимнастикой, охотились, стали ловкими и сильными воинами. Постепенно они заслужили всеобщее расположение и приобрели широкую
известность.
16
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Когда мальчики выросли, пастух раскрыл им тайну их рождения. Узнав о своем происхождении, они
решили возвратить престол своему деду Нумитору. Каждый из братьев составил себе небольшой отряд,
и вместе двинулись к Альба-Лонге. Жители города ненавидели жестокого и коварного Амулия. Они подняли восстание и поддержали Ромула и Рема. Восставшие
убили Амулия. Братья вернули власть своему деду Нумитору.
Полюбив беспокойный, воинственный образ жизни, братья не остались
у деда; вместе с товарищами своими, молодыми пастухами, они удалились
на Палатинский холм, где некогда нашел их пастух, и решили построить здесь
собственный город.
Однако вскоре между братьями произошла ссора. Спор возник из-за того, чьим
именем назвать новый город, где начать его строить и кому из них править в нем.
Они условились выяснить волю богов гаданием по полету птиц и сели отдельно
друг от друга, ожидая благоприятного предзнаменования. Рем первым увидел
шесть пролетавших коршунов. Но через несколько мгновений мимо Ромула, при
блеске молнии и грохоте грома, пролетело двенадцать коршунов. Братья заспорили. Рем утверждал, что раз к нему первому явились вещие птицы, то преимущество остается за ним. Ромул же доказывал, что царем должен быть он: ведь он
увидел этих птиц вдвое больше.
Спор разгорелся с новой силой. Когда Ромул начал копать ров, которым он хотел окружить стену будущего города, Рем, насмехаясь, перескочил через ров и
насыпь. Разгневанный Ромул убил брата и над его трупом воскликнул: «Так будет со всяким, кто осмелится переступить стены моего города!».
Затем Ромул приступил к обряду основания города. Он запряг белого вола и белую корову в плуг и, погоняя их, провел глубокую борозду — границу города. Здесь должна была быть воздвигнута городская
стена. На месте предполагаемых ворот Ромул приподнимал плуг, поэтому борозда имела перерывы.
После этого обряда вся стена считалась священной.
Ромул назвал город своим именем, — «Рим», на латыни «Рома» (Roma).
Рим сначала представлял только группы бедных хижин, сделанных из глины и покрытых камышом или
соломой. Население Рима было еще немногочисленно. Чтобы увеличить население города, Ромул охотно принимал к себе беглецов и изгнанников из других городов.
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Римляне были воинственны. Скоро город начал обогащаться удачными войнами и набегами на соседние народы, после которых римляне возвращались с награбленной добычей. Чтобы достать себе жен,
они похищали у соседей девушек. Предание рассказывает, что однажды Ромул устроил военные игры
и пригласил соседей с женами и дочерьми, но во время игр римляне бросились на гостей и отняли у них
женщин. Большая часть гостей была из племени сабинян, и потому происшествие это известно под названием Похищение сабинянок.
Через некоторое время большое войско сабинян под предводительством их царя Тита Тация подступило к Риму. В узкой долине, расположенной между двумя холмами, произошло решительное сражение. Падали под ударами мечей и стрел убитые и раненые. Вдруг обе сражающиеся стороны услыхали
громкие крики и плач женщин.
Похищенные сабинянки убедили обе стороны помириться. Воины прекратили кровопролитие. Оба
предводителя — Ромул и Тит Таций — выступили на середину и заключили мир. Отныне оба племени
объединялись под совместным управлением правителя сабинян и правителя римлян. Некоторое время
они правили вместе…
Сабиняне поселились подле римлян на холме Квиринал. Спустя несколько лет Тит Таций был убит
и обе общины соединились в одну под управлением Ромула.
Став единым правителем, Ромул старался окружить себя знаками царского величия. Так, по примеру
соседних царей, когда он являлся народу, то впереди него шли двенадцать телохранителей — ликторов,
и каждый нес связку прутьев с вложенной в них секирой: по знаку царя они немедленно наказывали провинившихся. Ромул учредил совет старейшин, или сенат, из ста членов и постоянную конницу из трехсот
всадников; остальные римляне составляли пешее войско.
О смерти Ромула рассказывают следующую легенду. Однажды он делал смотр войску. Вдруг поднялась сильная буря и произвела смятение, а когда буря улеглась, царя уже не было.
Народ пришел в беспокойство, подозревая сенаторов в убийстве царя, тогда один из сенаторов
объявил, что он видел Ромула восходящим на небо. Римляне причислили его к своим богам под именем Квирина.
Такова древняя легенда, рассказывающая об основании города Рима. В одном из римских музеев
стоит бронзовое изображение волчицы. В далекие времена она стояла на площади древнего Рима и напоминала каждому римлянину о легенде, связанной с основанием его родного города.
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З

а визначенням Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», який Верховна Рада України
ухвалила 2001 року, насильство в сім’ї — це «будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну
шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю».
Отже, жертвою домашнього насильства може стати будь-хто: жінка, яку постійно лає і б’є її чоловік,
дівчинка-підліток, що страждає від сексуальних переслідувань свого вітчима, хлопчик, якого лупцює мати-алкоголічка, старенька бабуся, що її зневажають власні діти.
Закон розрізняє чотири види домашнього насильства:
•• фізичне;
•• психологічне;
•• економічне;
•• сексуальне.
Фізичне насильство в сім’ї — це навмисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень одного члена сім’ї
іншому, яке може призвести чи призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного
здоров’я або навіть до смерті постраждалого, а також до приниження його честі та гідності.
Сексуальне насильство в сім’ї — це примушування до небажаних статевих стосунків у родині, а також
сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім’ї.
Психологічне насильство в сім’ї — це насильство, пов’язане з тиском одного члена сім’ї на психіку
іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному здоров’ю.
Економічне насильство в сім’ї — це навмисні дії одного члена сім’ї щодо іншого, спрямовані на те,
щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право.
Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному здоров’ю або навіть призвести до смерті постраждалого.
На жаль, це дійсно так.
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За даними соціологічних досліджень, серед розлучених жінок кожні три з чотирьох опитаних потерпали від домашнього насильства. Офіційна статистика свідчить, що більше ніж 81 тисяча осіб перебувають
на обліку за вчинення насильства в сім’ї.
Чому це відбувається? По-перше, тому, що метою домашнього насильства завжди є встановлення
контролю над жертвою, коли кривдник намагається бути єдиним «розпорядником» її життя. Підкоряючись, жертва стає безпорадною, не може правильно оцінювати ситуацію і навіть не намагається себе
захистити. В такому стані постраждалі від домашнього насильства часто самі відмовляються від спроб
їм допомогти.
По-друге, тому, що в українському суспільстві «не прийнято» розповідати про такі речі. На жаль, ми
стикаємося зі «змовою мовчання» та прихованим осудом потерпілих від насильства в сім’ї: наприклад,
розумна жінка, маючи науковий ступінь і досягши успіху в службовій кар’єрі чи бізнесі, не може говорити про те, що її б’є чоловік, який сам обіймає керівну посаду. А мати не може визнати, що її рідний син
знущається над нею: вона, мовляв, «сама винна» в тому, що не догодила, не так виховала, не зберегла
сімейного вогнища. Така позиція хибна. Ніхто, ніколи і ні за яких обставин не має стати жертвою домашнього насильства, бо насильство — це злочин. У суспільстві утвердилися й багато інших стереотипів щодо
насильства, які перешкоджають подоланню цього явища. Але найбільше згубно впливають на суспільну
думку уявлення про те, що поодинокі випадки агресії не є насильством. Насправді це не так. Прояви домашнього що насильства мають циклічний характер: випадок насильства — примирення — заспокоєння — посилення напруги — і знову насильство. Кожного наступного разу цей цикл може скорочуватися
в часі, а насильство — ставати більше інтенсивним та жорстоким.
Тема попередження сімейного насильства вже багато років знаходиться у центрі міжнародного обговорення. У країнах Західної Європи і Північної Америки ця проблема більше двох десятиріч міститься
в полі зору громадськості й тому досліджена набагато краще, ніж в Україні. До останнього часу в нашій
державі було накладено своєрідне табу на обговорення як проблем насильства над дітьми та жінками,
так і проблем насильства проти особистості в цілому. Окремі випадки, що ставали надбанням громадськості, трактувалися як дії маніяків або карних злочинців. Лише останніми роками суспільство починає
усвідомлювати катастрофічні масштаби проблеми.
Найбільш гостро проблема насильства в сім’ї постає серед неповнолітніх громадян. Це пов’язано, здебільшого, з вразливістю та необізнаністю дітей. Вразливість дітей до насильства пояснюється їх фізичною, психічною та соціальною незрілістю, а також залежним (підлеглим) становищем по відношенню
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до дорослих, незалежно від того, чи є це батьки, опікуни, вихователі, вчителі. Нерідко буває важко виявити, чи мало місце в ситуації насильства в сім’ї психологічне насильство, чи справа обмежувалася лише
фізичним або економічним насильством. Тому створення індикаторів психологічного насильства в сім’ї
щодо дітей і використання їх у практиці роботи співробітників правоохоронних органів та соціальних
працівників є дуже важливим.
Згідно чинного законодавства, психологічне насильство в сім’ї проявляється в образах із використанням лайливих слів та криків, які принижують честь і гідність члена сім’ї, образливих жестах із метою приниження члена сім’ї або тримання його в атмосфері страху. Психологічне насильство проявляється також
у брутальному ставленні до родичів чи друзів члена сім’ї; шкоди, що її спричинено домашнім тваринам;
у знищенні, пошкодженні, псуванні або приховуванні особистих речей, предметів, прикрас тощо.
Ознаками такого насильства над дітьми можуть слугувати: замкнутість; демонстрація повної відсутності страху; неврівноважена поведінка; агресивність, схильність до нищення й насильства; уповільнене
мовлення, нездатність вчитися; надто висока зрілість та відповідальність у порівнянні зі звичайними для
цього віку; уникання однолітків, бажання гратися лише з маленькими дітьми; занизька самооцінка; тривожність; намагання справити враження людини, що живе в злиднях; демонстрація страху перед появою
батьків; страх фізичного контакту, острах іти додому; депресія, спроби самогубства; уживання алкоголю або наркотиків; психосоматичні хвороби, на кшталт болю в животі (неврастенії); нав’язливі страхи
(фобії); насильство по відношенню до свійських тварин, та взагалі до більш слабших істот; почуття провини за отримання фізичних ушкоджень;
Крім того, до різновидів психологічного насильства над дітьми належать:
1) використання «привілеїв» дорослих:
•• поводження з дітьми як із рабами чи слугами; покарання, поводження як із підлеглими; поводження як із своєю власністю; відмова повідомляти про рішення, що стосуються відвідин та опікунства;
2) залякування:
•• використовування своїх переваг — росту, розмірів та сили; навіювання страху за допомогою розповідей, дій, жестів, поглядів; крики, стресогенна поведінка; жорстокість щодо інших істот; погрози покинути дитину; самогубства; заподіяння фізичної шкоди; шкоди іншим людям, тваринам,
рослинам тощо; погрози розлюбити дитину; загроза суворого покарання Богом, судом, міліцією,
школою, спецшколою, притулком, родичами та психіатричною лікарнею; приниження; викорис22
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тання скарг для тиску на дитину; використання дітей у якості довірених осіб; крики; непослідовність; присоромлення дитини; використання дітей у конфліктах між батьками; «торговельна» поведінка одного з батьків щодо любові до дитини.
Ще одним поширеним стереотипом є переконаність постраждалих у тому, що вони мусять терпіти домашнє насильство задля дітей. За даними неурядових організацій, неповнолітні стають свідками кожного
третього випадку насильства в сім’ї. Психологи стверджують, що діти, виховані в таких сім’ях, згодом
самі виявляють більшу схильність ставати жертвами чи кривдниками, оскільки побачене та пережите
згубно впливає на їхнє психічне здоров’я та нормальний розвиток.
Крім того, люди часто не усвідомлюють, що насильство — це не тільки побиття, а й постійне приниження, образи, лайки. Нерідко скривджені вважають, що така їхня доля — зазнавати насильства, і вони
мусять це терпіти. Таку позицію займати не варто, бо, зазвичай, кривдники не відразу вдаються до фізичних засобів впливу на жертву, однак, не зіткнувшись із опором, а, натомість, відчувши вседозволеність,
переходять від словесної критики до фізичного насильства.
Досить багато людей, над якими чинять насильство, не наважуються йому протистояти. Тим часом,
законодавство гарантує кожній особистості широкі права та свободи й захист від їх порушення. Закон
«Про попередження насильства в сім’ї» передбачає і покарання осіб, які чинять насильство в сім’ї, і заходи щодо надання допомоги потерпілим.
Щодо осіб, які вже вчинили насильство в родині або погрожують його вчинити, співробітники органів
внутрішніх справ можуть вжити таких заходів:
•• винести кривдникові офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї.
Якщо кривдник таки вчинив насильство після винесення йому офіційного попередження, йому можуть винести захисний припис;
•• взяти на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства в сім’ї;
•• винести кривднику захисний припис і контролювати виконання вимог захисного припису. В захисному приписі особі, якій його винесено, можуть заборонити чинити певну дію (дії) щодо жертви
насильства в сім’ї, а саме:
— чинити конкретні акти насильства в сім’ї;
— отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства в сім’ї;
— розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва за власним бажанням перебуває в місці,
невідомому кривдникові;
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— відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово
перебуває не за місцем спільного проживання членів сім’ї;
— вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї.
Для допомоги потерпілим від домашнього насильства діють
спеціальні кризові центри, а також центри медико-соціальної реабілітації. Працівники кризових центрів надають інформаційну,
психологічну, педагогічну, медичну, юридичну допомогу особам,
які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, а також
тимчасовий притулок; повідомляють службі дільничних інспекторів міліції чи кримінальній міліції в справах неповнолітніх про
виявлені факти реальної загрози застосування насильства в сім’ї
або про факти вчинення такого насильства.
В центрах медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї постраждалим надають первинну
медико-санітарну та психологічну допомогу, психіатричну допомогу певних видів, а за потреби працівники центрів скеровують жертв насильства в сім’ї на відповідне подальше лікування; організовують надання їм юридичних консультацій; повідомляють про вчинене насильство в сім’ї службі дільничних інспекторів міліції чи кримінальній міліції у справах неповнолітніх.
Викладені нижче поради можуть бути корисними для всіх, хто став жертвою або свідком домашнього
насильства:
1. Передусім варто пам’ятати народну мудрість: «Хто сам себе береже, того й лихо оминає». Не треба заплющувати очі на реальні факти і вмовляти себе не звертати уваги на насильство. Якщо ви зіткнулися з першими (ще «легкими») проявами насильства, подумайте про власну безпеку та безпеку своїх
дітей — уявіть найгірший розвиток подій і подумайте про ваші дії в таких неприємних ситуаціях.
2. Тримайте під рукою номери телефонів міліції та соціальних служб. Варто, щоб ці номери також
знали ваші діти. Якщо виникне потреба, не вагаючись, телефонуйте до районного відділу міліції або
на номер «102» і вимагайте термінового втручання. По приїзді працівників міліції детально опишіть
їм усе, що сталося, покажіть ваші тілесні ушкодження, а також домашні речі, які побив чи поламав
кривдник.
3. Якщо вам завдано тілесних ушкоджень, обов’язково зверніться до медичних закладів. Ви не лише
пройдете лікування, а й отримаєте медичні висновки, які є вагомим доказом у суді.
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4. Найбільше виваженим виходом з деяких ситуацій є втеча. Але цей крок треба ретельно підготувати. Варто заздалегідь зібрати невеличку валізу з найбільш потрібними речами: одягом для себе та дітей, грошима, ліками, ключами від дому, офісу тощо, особистими документами (паспорт, свідоцтво про
народження дитини), документами, які підтверджують ваші права власності на житло, машину і та ін.
Обов’язково запишіть і запам’ятайте адреси та номери телефонів установ, до яких ви плануєте звернутися по допомогу. Крім
того, наперед обдумайте маршрут вашої втечі й визначте декілька (не одне!) місць, де ви могли б сховатися, якщо залишите дім.
5. Якщо близькі люди готові вам допомогти в боротьбі з домашнім насильством, домовтеся з ними про спільні дії в такій
ситуації. Йдеться, зокрема, про дзвінок до міліції, тимчасовий
притулок для вас та ваших дітей або схованку для потрібних вам
речей (див. попередній пункт).
6. Пам’ятайте: насильство часто стає ще брутальнішим, коли
кривдник довідується про бажання жертви припинити з ним стосунки. Якщо ви зважилися на таке, будьте готові захищати свої
права та права ваших дітей. Заздалегідь обміркуйте можливі варіанти вирішення таких гострих питань,
як поділ майна, стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей. Звісно, краще відразу звернутися по допомогу до кваліфікованих юристів, соціальних служб чи громадських організацій, послуги
яких є безкоштовними.
7. Подумайте про те, як обмежити ваше спілкування з кривдником після розлучення і вберегти від нього ваших дітей. Наприклад, попросіть ваших колег по роботі з’ясувати, хто вам телефонує, повідомте працівникам дитячої установи, хто має право забирати ваших дітей додому, ходіть до інших крамниць тощо.
8. Уявіть ваше подальше життя без кривдника й знайдіть у ньому позитивні моменти для себе. Згадуйте про ці моменти тоді, коли відчуватимете неспокій та сумніви. В разі потреби, зверніться до соціальних служб та неурядових організацій, які надають психологічну підтримку постраждалим від насильства в сім’ї.
Якщо, прочитавши цей матеріал, ви усвідомили, що у вашій родині чи стосунках є ознаки насильства,
чи у вас виникли питання консультаційного характеру — скористайтеся послугами безкоштовної та анонімної «гарячої лінії» з питань домашнього насильства.

25

Телефони:

•• Національна «гаряча лінія» з питань протидії насильству та захисту прав дитини (працює на базі Між-

народного жіночого правозахисного центру «Ла Страда — Україна»). 386 безкоштовно для абонентів МТС та Київстар 0 800 500 335 дзвінки в межах України безкоштовні 044 205 36 94 для дзвінків
у межах Києва та з закордону;
•• Національна «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів (працює на базі
Представництва міжнародної організації з міграції в Україні). 0 800 505 501 дзвінки в межах України
безкоштовні 527 безкоштовно для абонентів МТС, Київстар, life:)
•• Регіональна консультативна телефонна «гаряча лінія» з питань запобігання та протидії домашньому
насильству (працює на базі Громадської організації незрячих юристів) 057 705 12 66
•• Регіональна консультативна телефонна «гаряча лінія» з попередження торгівлі людьми (працює
на базі Харківської міської організації Міжнародної організації «Жіноча громада») 057 714 38 50
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Наше життя
підконтрольне асертивності

Н

айчастіше погані наслідки у нашому житті наступають тоді, коли ми втрачаємо контроль над своїми
емоціями або ж навпаки — сліпо підкорюємось чиїйсь волі. Численні дослідження науковців довели,
що вміння висловити свою думку та вчасно відмовитись — це природне вміння особи, яке дістало назву
«асертивність». Однак слушно зауважити, що асертивність можна розвинути, таким чином уникнувши
багатьох незручних моментів.
Відповідно до статистичних даних, більше половини злочинів вчиняється жінками з метою самооборони або через неконтрольовані емоції. Яким чином можна емоції взяти під контроль і спокійно розмовляти, коли співбесідник пропонує розмову на високих тонах?
Для початку, давайте розберемось, що таке асертивність?
Асертивність — це здатність людини з гідністю і впевнено відстоювати свої права, при цьому не залежати від зовнішніх оцінок, впливів і не порушувати права інших. Ця здатність виявляється у самостійності
щодо врегулювання власної поведінки й вміння відстояти свою думку не вдаючись до емоційних нападів
і неконтрольованої агресії.
Звичайна модель поведінки людини зводиться до двох крайнощів: агресія або пасивність. Перший випадок відзначається завуальованим або явним бажанням домінувати і маніпулювати оточуючими, підпорядковуючи їх своїм інтересам. Другий випадок характеризується тим, що людина добровільно приймає
на себе роль жертви і нею керує невпевненість, страх перед майбутніми змінами або, навпаки, побоювання втратити нажите. Прийнятною поведінкою є вміння вчасно і без агресії довести свою правоту або
висловити свою думку. Яскравим прикладом може стати той факт, що ви під час тренінгу, обговорення
чи просто зустрічі можете з легкістю озвучити свою думку і переконати інших у її правильності.
Асертивна поведінка керується принципом: ми — партнери і ніхто нікому нічого не повинен, окрім
поваги.
Асертивність полягає в самоствердженні без удаваної скромності, а також вихваляння. Людина впевнено захищає свої інтереси, враховуючи точку зору інших людей.
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Асертивність в психології
Під асертивною поведінкою в психології розуміють відкриту, пряму поведінку, що не має наміру заподіяти шкоду іншим людям. Існують спеціальні розробки програм соціально-психологічного тренінгу,
метою яких виступає зміцнення і розвиток асертивності. Окремі програми дотримуються біхевіоральної
орієнтації, інші орієнтовані на гуманістичну психологію, але всі вони націлені на принцип розвивати у людини здатність бути твердим, доброзичливим і чесним.
Асертивність в психології — це, насамперед, прийняття відповідальності за свою поведінку. Мова йде
про те, що людина відповідальна за особисту поведінку та не має права звинувачувати людей за їх реакцію.
Термін «асертивність» запозичений з англійської мови й означає наполягання на своєму або відстоювання своїх прав. У розмовній мові вживається рідко, проте в психології — досить часто. Можна допустити в розуміння асертивності таке поняття, як самодостатність.
Концепція асертивності з’явилася наприкінці 50-х минулого століття в роботах американського психолога А. Солтера. Людина відчуває вплив зовнішніх чинників, а навколишні люди цим часто зловживають,
маніпулюючи в своїх цілях. Відчуваючи на собі неприйнятні вимоги, людина не здатна їм суперечити, тому
підкоряється на противагу своїм установкам і бажанням. Найчастіше власні вимоги, а також претензії не
висловлює, постійно звіряючи свої вчинки, спонукання з чужими оцінками, соромлячись своїх почуттів
і боячись показати своє справжнє обличчя.
Формування асертивної поведінки передбачає, що людина переглянула, наскільки її поведінка виражає її власні схильності і наскільки це нав’язані кимось установки. Необхідно усвідомити, коли і ким зареєстрований ваш життєвий сценарій, якщо він вас не влаштовує, то його необхідно відкоригувати. Часто
відбувається так, що людина потрапляє під владу установок, які йому чужі, і від цього страждає. У цьому випадку необхідно покласти тільки на себе головну роль, що означає фактично переписати життєвий
сценарій, виступивши режисером всієї постановки. Ключові положення тренінгу асертивності включають
підміну негідних установок на нові.

Тренування асертивності
Мануель Сміт розробив самостверджуючу модель асертивної поведінки, що містить такі принципи
і права:
•• я можу оцінювати думки, власну поведінку, емоції і самостійно відповідати за наслідки;
•• я маю право не пояснювати особисту поведінку і не вибачатися;
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я маю право обдумати вирішення проблеми самостійно;
я маю право змінювати свою думку;
я маю право не знати чого-небудь;
я маю право відповідати за помилки;
я маю право висловитися про те, що мені не цікаво;
я маю право існувати незалежно від доброзичливості людей, а також від прихильного ставлення
до мене;
•• я маю право на прийняття нелогічних рішень;
•• я маю право висловитися про те, що когось не розумію.
Асертивність в переговорах — це демонстрація поваги і самоповаги, а також досягнення робочого
компромісу, що включає вихід, що влаштовує обидві сторони.
Асертивність включає ефективне спілкування, яке визначається у трьох головних якостях — відкри
тість, чесність і прямота у розмові. Ці принципи дотримуються не за рахунок емоційного стану співрозмовника. Насамперед, мова йде про здатності говорити те, що почуваєте та думаєте ВИ щодо обговорюваного питання, демонструючи впевненість, а також позитивну установку. Впевненість у собі відзначається
наступними параметрами: самоповагою, а також віднесення себе до професіоналів, які володіють своїм
ремеслом.
Асертивність у спілкуванні — це вміння розуміти і уважно слухати. Людина прагне зрозуміти позицію і точку зору співрозмовника. Часто ми відносимо себе до хороших слухачів, однак виникає питання: чому, слухаючи, ми переходимо від фактів до припущень, часто перебиваючи і бажаючи швидко ви
класти свою точку зору?
Асертивність в діловому спілкуванні дуже важлива здібність, що включає в себе наступні принципи
і права: виражати почуття, думки і переконання; говорити «ні» або «так»; змінювати думку; бути самим
собою, при цьому не підлаштовуючись під думку інших; сказати «я не розумію»; не брати відповідальність
за чужу людину; просити про що-небудь; розраховувати на серйозне ставлення до себе; помилятися;
встановлювати власні пріоритети, приймаючи рішення, бути нелогічним; висловитися «мені це байдуже».
Ассертивні навики виробляються таким чином: необхідно уявити себе у вільній компанії, де ніхто нічого нікому не повинен і не зобов’язаний. Вільні люди роблять тільки те, що вирішили і хочуть, і тільки тому
вони викликають зацікавленість один в одного. Тільки уявіть, наскільки ви станете багатшими і приваб
ливішим, коли будете робити, що бажаєте.
••
••
••
••
••
••
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Тест на асертивність
Інструкція: вам необхідно поставити «+» за кожну позитивну відповідь, або «–» за кожну негативну
відповідь.
1. Мене дуже дратують помилки людей.
2. Я можу легко нагадати про борг своєму боржнику.
3. Періодично я говорю неправду.
4. Я завжди можу про себе подбати.
5. Мені доводилося їздити «зайцем».
6. Суперництво краще, ніж співробітництво.
7. Мене часто мучить совість через дрібниці.
8. Я людина досить рішуча і самостійна.
9. Я люблю всіх своїх знайомих.
10. Я вірю в свої сили, коли виникають проблеми.
11. Постійна готовність завжди може захистити мої інтереси.
12. Непристойні жарти не викликають у мене сміх.
13. Я визнаю авторитети і поважаю їх.
14. Нікому не дозволю вити з мене мотузки. Відразу висловлюю протест.
15. Я підтримую всяке добре починання.
16. Ніколи не брешу.
17. Я дуже практична людина.
18. Мене завжди пригнічує той факт, що теоретично можу потерпіти невдачу.
19. Згоден/дна із судженням: «Руку допомоги шукай спочатку у власного плеча».
20. Приятелі справляють на мене значний вплив.
21. Я завжди правий/а, нехай навіть інші вважають інакше.
22. Згоден/дна з висловом: «важлива не перемога, а участь».
23. Перед тим, як що-небудь зробити — подумаю, як сприймуть це інші.
24. Я ніколи нікому не заздрю.
Обробка результатів тесту включає підрахунок кількості позитивних відповідей:
А– 1, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 23.    Б– 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 22.    В– 3, 5, 9, 12, 15, 16, 21, 24.
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Інтерпретація
Високий показник в А говорить про присутність асертивності, однак не використання її в житті. Часто ви
переживаєте невдоволення оточуючими і собою.
Високий показник у Б свідчить, що ви правильно рухаєтеся і здатні опанувати асертивність. Зрідка ваші
спроби в діях переходять в агресивність.
Високий показник у В говорить про хороші шанси опанувати асертивність. У вас сформована думка про
себе, а також про свою поведінку, ви почали оцінювати себе реалістично.
Найменший показник в А говорить про те, що ви не використовуєте шанси, які дає життя. Необхідно
навчитися жити гармонійно і з самим собою.
Найменший показник Б свідчить, що асертивності варто навчитися навчитися.
Найменший показник В говорить про існування проблеми. Ви дуже переоцінюєте себе, і тому ведете
себе не цілком щиро, представляючи себе в кращому світлі.
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Психология человека. Депрессия
«Депрессия тяжела не только сама по себе, дело в том,
что ты знаешь — в мире есть множество людей, у которых гораздо больше причин пребывать в депрессии,
чем у тебя, но эта мысль не только не излечивает от
депрессии, а дает лишний повод презирать себя еще
больше и, таким образом, погружаться в еще большую
депрессию. Самая чистая форма депрессии — когда ты
не можешь привести абсолютно никаких объяснений,
почему ты в депрессии».
Дэвид Лодж

З

накомо ли вам ощущение бесконечной грусти? Такой глубокой печали, которая обездвиживает
ваши руки и ноги, парализует вашу душу. Кто-то участливый рядом говорит: «Да ты просто встань
и сделай что-то, отвлекись как-нибудь». А вы не можете. Вы не имеете сил и не видите смысла. Депрессия
засасывает, как воронка — чем дальше, тем глубже.
Депрессия многолика. Она может быть разной по силе и продолжительности, иметь различные причины. Иногда депрессия скрывается за повышенной активностью и, казалось бы, приподнятым настроением. Когда на самом деле, человек подсознательно опасается, что если остановится хоть на минуту,
провалится в глубочайшую меланхолию.
К основным симптомам депрессии относят:
снижение настроения, очевидное по сравнению с присущей человеку нормой, преобладающее почти
ежедневно и большую часть дня и продолжающееся не менее 2 недель вне зависимости от ситуации
(обычно описывается тоска — неопределенное ощущение, чаще в груди или верхней части живота, а наряду с ней душевная боль, подавленность, безнадежность, отчаяние, уныние);
•• отчетливое снижение интересов или удовольствия от деятельности, обычно связанной с положительными эмоциями;
•• снижение энергии и повышенная утомляемость.
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••
••
••
••
••
••
••

Существуют также дополнительные симптомы:
сниженная способность к сосредоточению и вниманию;
снижение самооценки и чувство неуверенности в себе;
идея виновности и уничежения;
мрачное и пессимистическое видение будущего;
идеи или действия, касающиеся самоповреждения или самоубийства;
нарушенный сон;
нарушенный аппетит.

Причины депрессии могут быть биологическими. То есть связанными с особенностями
функционирования головного мозга и пониженным уровнем так называемых «гормонов
счастья». Эти особенности могут быть врожденными, а так же приобретенными вследствие хронического стресса или каких-то других пагубных воздействий, например, употребления психоактивных веществ.

Депрессия может быть ситуативной и возникать, как реакция на утрату чегото очень ценного. Это может быть смерть близкого человека, увольнение с работы, потеря здоровья, потеря молодости (возрастной кризис), утрата материальных ценностей, свободы. Иногда потеря чего-то, на первый взгляд, очень не
значительного может оказаться наполненной глубокими личностными смыслами для человека и спровоцировать тяжелое эмоциональное состояние.
Важно, что утрата переживается, как депрессия в том случае, если утраченная ценность воспринимается не как часть внешнего мира, а как часть самого себя. Человек не просто грустит о том,
что теперь в его мире чего-то важного не будет, а переживает внутреннее опустошение и потерю
жизненных ориентиров.
Зачастую депрессия вызвана хроническим чувством вины. Человек как будто не чувствует своего права на существование, чувствует себя плохим и не подходящим. Многие проживают с таким отношением
всю свою жизнь, не имея ни малейшего опыта позитивного отношения к себе. Причины такого положения вещей, как водится у психологов, обнаруживаются в детстве. Ребенок, который не чувствует себя
важным и любимым, проявление чувств которого не принимаются родителями (ему часто говорят «Вытри слезы»! «Не будь нюней»! «Мне и без тебя тяжело»!) с большой долей вероятности вырастет склонным к депрессиям. Депрессивная мать, скорее всего, вырастит депрессивного ребенка, так как сама не
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имеет необходимого запаса любви. По мнению многих психологов, дети, которых хотели абортировать
еще на этапе беременности, тоже склонны к депрессиям, они не чувствуют себя в праве жить. Чувство
вины может быть настолько глобальным, вплоть до стремления к самоуничтожению.
Если описать состояние человека в депрессии схематически — это может выглядеть так:
Я «–» , Они «-», Будущее «–».
То есть: я плохой, мир вокруг меня ужасен, а людям нет до меня
никакого дела, и всему этому не будет конца.
И здесь самое время порекомендовать вам использовать позитивное мышление. То есть тренировать такой взгляд на жизнь, где
стакан всегда наполовину полон, а не полупустой. Замечать доб
рое отношение к вам со стороны отдельных людей, не забывать
хвалить себя даже за небольшие достижения, вспомнить ситуации, когда жизнь поворачивалась к вам лицом, радоваться лучику
солнца и т. д. и т. п. Но, правда в том, что это поможет вам, только
если депрессия не слишком глубока. (Юля, вставь, пожалуйста,
где-то возле этого абзаца картинку со стаканом)
За долгое время работы с людьми я сделала одно немаловажное наблюдение — депрессия расцветает в одиночестве. Вы можете ежедневно находится среди большого количества людей, но
если вы в депрессии, скорее всего вы не доверяете им своих переживаний. Вам не с кем от души погрустить, и не на чьем плече
всплакнуть. И тут я часто слышу: «да кому нужны мои переживания! В этом мире каждый сам за себя!» Поверьте, нужны. В этом
мире каждый ищет родную душу или, хотя бы, собеседника с которым можно побыть принятым и понятым. Так что не препятствуйте себе в поисках.
И еще, депрессия всегда связана с удержанием грусти. Если вы предпочитаете не плакать или плакать
в одиночестве — ваша печаль становится бесконечной. Невероятно целебной является грусть в присутствии
другого. Правда, иногда эти другим должен стать ваш психолог, а в особо тяжелых случаях вам придется
обратиться к врачу психиатру за медикаментозной поддержкой.
Мария Афиногенова, ВБО «Конвіктус Україна»
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Как мы ездили на ярмарку
в день независимости Украины

У

тро в «Доме» мы провели как обычно, за исключением зарядки (в праздничный день мы решили не
делать), уже заранее была запланирована поездка в пгт. Орелевка, и мы с нетерпением ждали, когда
за нами приедут.
Наконец, в 15-30 — старт!
Садимся в две машины и едем. Поля, на которых растет кукуруза и подсолнухи, практически бескрайние. Для меня, выросшей в Крыму, это захватывающее зрелище!

Орелевка приветствовала нас повсюду развешанными флагами Украины, по которым мы определили
верное направление, и нарядным стадионом, на котором проходил праздник. Так много людей, первое
время разбегались глаза.
А сколько разных нарядов с бесподобно красивейшими вышивками!
На сцене выступали местные коллективы, пели и танцевали дети.
Мы разложили свое богатство (заколки, игрушки и т. д.), изготовленное своими руками, и подключились к общему веселью. Взрослые подходили, хвалили и с удовольствием брали у нас сине-желтые
заколки и ленты, а детишкам больше нравились веночки.
Рядом с нами представители Краснопавловского сельсовета устроили целое шоу для главы районной
администрации, мы смеялись от души. Было много веселых конкурсов, а в некоторых из них участвовали
наши девочки. Конкурс караваев поразил изобилием и кулинарными талантами. После, всех желающих
бесплатно кормили борщом, очень вкусным.
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Домой возвращались с приятной усталостью, и чувством, что часть души осталась на празднике.
По приезду домой от соцработников нам достался сладкий приз. Ждем с нетерпением новых поездок.
Спасибо работникам Центра, что подарили нам этот чудесный праздник!!!
Участница программы
Перегудова Светлана

***
Украина — край родной!
В сердце ты всегда со мной.
Хоть родилась я в Крыму,
Лишь тобою я живу!
Что нам беды и невзгоды?
Вместе все переживем,
Потому, что с чистым сердцем,
В Украине мы живем!
Сало, борщ, галушки, квас,
Все родное, все у нас!
Люди добрі, гарне свято,
И бескрайние поля…
Лишь к тебе стремлюсь душою,
Украина ты моя!
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