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Світ із острахом очікує на дру-
гу хвилю коронавірусу. Дяку-

вати Богу, що ми живемо в 21-ому 
сторіччі, і розвиток науки дає надію, 
що найближчим часом ми матиме-
мо вакцину від цієї чуми 2019-2020 
року, а й тому що нові технології 
дозволяють не зупинятися в розвит-
ку й уникнути тотальної ізоляції. 

Поки ж у Британії триває остан-
ній етап тестування вакцин, у Китаї 
щеплюють від COVID-19 попри сум-
нівність вакцини і недоведеність її 
безпечності, Україна тільки очікує на 
8 мільйонів доз у рамках механіз-
му глобального доступу до вакцин 
COVID-19, – нам усім слід набратися 
терпіння.

ОБФ «Повернення до життя» під 
час жорсткого карантину відпрацю-
вав механізм комунікації з нашими 
клієнтами онлайн. І хоча Інтернет 
не замінить живого спілкування, це 
все ж краще і швидше, ніж голубина 
пошта для спілкування. 

Але попри те, що людство навчи-
лося приймати і відповідати на ви-
клики часу, ціна їх все одно дуже ви-
сока. Вона коштує людству не тільки 
мільйонів життів, а й впевненості у 
завтрашньому дні.  Адже корона-
вірусна криза знищила 

вщент сотні відомих процвітаючих 
компаній і брендів.

Victoria’s Secret, Zara, Chanel, 
Rolex, Nike – це не повний перелік 
бізнес-гігантів, які не витримали ви-
пробування коронаврусом й або ж 
згорнули виробництво, або оголоси-
ли себе банкрутами. 

Так, коронавірусна криза показа-
ла, що будь-яка успішність і стабіль-
ність тимчасова і крихка. Тож робіть 
висновки. Не марнуйте свого життя, 
беріть максимум користі від кожної 
миті, бо вже наступної все може змі-
нитися, і, на жаль, не на краще. 

Бережіть себе і не тільки від ко-
ронавірусу, пам’ятайте про існування 
інших хвороб та про їхню профілак-
тику, і що ми завжди готові поділи-
тися з вами цікавою актуальною ін-
формацією на цю тему. Й пам’ятайте, 
що б не трапилося, у вас є ми, ОБФ 
«Повернення до життя». Ми, звісно 
не чарівники, але ми завжди поста-
вимося до вас із розумінням і ніколи 
не відмовимо у пораді чи консуль-
тації. Тож залишаймося на зв’язку. 
Теплої вам і безпечної осені.

50  ТИСЯЧ  ВИКОРИСТАНИХ   ШПРИЦІВ: 
«ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ»  В  ЦИФРАХ І ФАКТАХ 

НОВИЙ ЛІДЕРСЬКИЙ ПРОЄКТ –  
«JUST DO IT KROP!» 

ТРЕНД ЛІТА – «ПРОТЕСТУЙ СВОЇХ»

 За підтримки МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід»  
(AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна)

ТЕПЛОЇ ТЕПЛОЇ 
І БЕЗПЕЧНОЇ ОСЕНІІ БЕЗПЕЧНОЇ ОСЕНІ
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2 ПОКОЛІННЯПОКОЛІННЯ

ОБФ «Повернення 
до життя»  
до ваших послуг

КОНСУЛЬТУЄМО ОНЛАЙН

МОЛОДІЖНИЙ ПРОЕКТ «ПРАВА ТА 
ЗДОРОВ’Я УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ: 
ЗАПОВНЮЮЧИ ПРОГАЛИНИ» ЗА ПІДТРИМКИ 
МБФ «СНІД ФОНД СХІД-ЗАХІД» (AIDS 
FOUNDATION EAST-WEST – AFEW-УКРАЇНА) 
–  СПРЯМОВАНИЙ НА ЗМЕНШЕННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ  ВІД  НЕМЕДИЧНОГО
ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН; 
ПРОФІЛАКТИКУ ВІЛ; ГЕПАТИТІВ; ІНФЕКЦІЙ, 
ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ.

1 млн.

1 млн.

1 млн.

Учасники проекту отримують:
• юридичну допомогу;
• консультації психолога;
• безкоштовне тестування на ВІЛ;
• безкоштовні презервативи та лубриканти;
• консультації з питань репродуктивного

здоров’я;
• чай, каву та корисне спілкування.

НАШІ КОНТАКТИ:  
вул. Чорновола, 14/2,  
з 10-00 до 17-00.  
тел.: 27-54-30,  
моб.: 095-220-81-29

Соціальний працівник – 
Юлія Цимбалістенко

1 млн.

Соціальний педагог – 
Олена Трифонова

1 млн.

Юрист – 
Ангеліна Дуднік

Юрист – 
Інна Банах

Психолог – 
Олена Лимар

Завжди готові допомогти 
вирішити ваші проблеми,  дати 

корисні поради та просто поговорити.   
Ласкаво просимо!

На роботу, як на свято. І у свято – на роботуНа роботу, як на свято. І у свято – на роботу

Новини

ВірВіртуально про реальне
З 15 по 17 вересня підопічні проєкту 

“Підлітки поза увагою: поліпшення досту-
пу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг 
для вразливих підлітків в Україні” взяли 
участь в онлайн-конференції “Віртуально 
про реальне”. А його лідерка зі Знам’янки 
Дар’я Вовченко побувала в Києві, де ра-
зом із лідерами з інших міст взяла участь в 
конференції особисто, а також стала одним 
із облич ролика для ровесників, знятого в 
професійній фотостудії на замовлення ор-
ганізаторів. Конференція була присвячена 
профілактиці ВІЛ, гепатитів, туберкульозу 
та іншим інфекційним та соціально небез-
печним захворюванням та була розрахо-
вана на підлітків і спеціалістів, які з ними 

19 вересня, під час святкувань з на-
годи Дня міста, команда проєкту USAID 
HealthLink скористалася нагодою протес-
тувати якомога більшу кількість жителів та 
гостей Кропивницького. Локація в самому 
центрі міста і в епіцентрі святкових захо-

дів виявилася вдалим місцем для нашої 
профілактиної акції. Велика кількість міс-
тян зацікавилася нашою пропозицією без-
коштовно, швидко, анонімно та безпечно 
протестуватися на гепатити та ВІЛ і охоче 
заходили  до нашого яскравого намету. 

працюють. Організували захід МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West 
– AFEW-Україна) у партнерстві з МБФ «Альянс громадського здоров’я».

«Just «Just do it krdo it krop». Ми починаємо!op». Ми починаємо!
17 вересня підопічні «VIP-бункера» взя-

ли участь у заняттях з боксу, що пройшли 
на майданчинку просто неба на Козачому 
острові. Тренування для хлопців і дівчат 
провели тренери з боксу спортивного клу-

бу «FanClub» Максим Вереітін та Артур 
Гандилян. Це перше заняття з циклу занять 
в рамках нашого нового лідерського про-
єкту «Just do it krop», що реалізується за 
підтримки МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід».
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Літній табір для чемпіонівЛітній табір для чемпіонів
Влітку чемпіони проєкту 

«Dance4Life» («Танцюй заради 
життя») провели чотири неза-
бутні дні на базі відпочинку 
«Хвиля» в Світловодському ра-
йоні на мальовничому бере-
зі Дніпра. ОБФ «Повернення 
до життя» за підтримки МБФ 
«СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS 
Foundation East-West – AFEW-
Україна) організували для 
них літній табір, під час якого 
вони відпочили від місяців 
суворого карантину та плідно 
попрацювали над собою разом 
зі своїми наставниками 
Альоною Лимарь, Оленою 
Трифоновою, Юлією Цимба-
лістенко. Артем та Ольга 
Гречанюки, Дар’я Копієвська, 
Деніз Капар та Дар’я Ро-
маненко навчалися, проводили 
онлайн-сесії, ділилися досві-
дом, як підтримували зв’язок зі 
своїми підопічними. 

Відпочинок на турбазі став 
подарунком для Артема і ді-
вчат за плідну роботу в проєк-
ті «Dance4Life». Адже не зва-
жаючи на карантин, вони не 
розслаблялися, брали участь 
у флешмобах із іншими 
чемпіонами України в цьому 
проєкті 

в інстаграмі і телеграмі, підтри-
мували зв’язок за допомогою 
відеосесій, були активними та 
відповідальними.

Нагадаємо, що в  Кропив-
ницькому проєкт стартував у 
лютому, завдяки Міжнародно-
му благодійному фонду «СНІД 
Фонд Схід-Захід». В Україні він 
реалізується лише в чотирьох 
обласних центрах – Харкові, 
Полтаві, Чернівцях та у нас.

Перш, ніж стати чемпіонами, 
дівчата та хлопці пройшли тиж-

невий тренінг «Champions4Life» 
(«Чемпіони заради жит-
тя») у Харкові за програмою 
«Journey4Life» («Подорожуй 
заради життя») та стали чемпі-
онами, які працюють зі своїми 
ровесниками та навчають їх 
безпечній поведінці.  

“Dance4Life” – міжнародна 
голландська модель, спрямо-
вана на роботу з молоддю для 
розвитку лідерства та збере-
ження репродуктивного здо-
ров’я, профілактики ВІЛ та 
інфекцій, що передаються ста-
тевим шляхом. 

Just do it krop!  Just do it krop!  
Просто беремо і робимо!Просто беремо і робимо!

Наші лідери Артем та Ольга 
Гречанюки, Дар’я Копієвська, Де-
ніз Капар та Дар’я Романенко в 
черговий раз довели, що сповне-
ні креативу та рішучості змінюва-
ти себе та інших на краще. Вони 
написали черговий проєкт, який 
підтримав наш постійний парт-
нер - Міжнародний благодійний 
фонд «СНІД Фонд Схід-Захід». 

«Just do it krop!» – це не тільки 
назва їхнього нового проєкту, це 
життєве кредо і повсякденна по-
зиція нашої молоді! Проєкт спря-
мований на підтримку здорового 
способу життя. 

Його презентація відбулася 31 
серпня в Дендропарку та запам’я-
талася майстер-класом із сальси та 
бачати від студії соціальних танців 

для дорослих «Dance4you». Як висловили-
ся наші хлопці та дівчата «Жоден гаджет не 
замінить ось такі справжні емоції!». І таких 
емоцій в учасників проєкту ще багато попе-
реду, адже він передбачає цикл занять для 
розвитку тіла і зміцнення здоров’я. Зокрема, з 
йоги, боксу, фітнесу та іншого. Як, ми вже пові-
домляли в новинах, заняття з боксу відбулося 
17 вересня. Тренування для хлопців і дівчат 
провели тренери з боксу спортивного клубу 

«FanClub» Максим Вереітін та Ар-
тур Гандилян. Далі буде…
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ПОСЛУГИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ 

«ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ»
– видача/обмін шприців, спиртових серветок, презервативів,
– консультації  з профілактичних тем
– профілактика ВІЛ і хвороб, що передаються статевим шляхом,

туберкульозу, гепатиту
– тестування на ВІЛ, гепатити і сифіліс
– перенаправлення на сайти ЗПТ і до інших спеціалістів та орга-

нізацій
ХТО Х МОЖЕ ОТРИМАТИ:

секспрацівники а також споживачі ін’єкційних  наркотиків і їхні 
партнери

ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»

Олена Жук: Менше, ніж за пів 
року ми утилізували більше  
50 тисяч використаних шприців

    З КВІТНЯ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ПІДТРИМКИ ЦГЗ-МОЗ УКРАЇНИ ВІДНОВИЛА РОБОТУ 
ПРОГРАМА «ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ» ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ІН’ЄКЦІЙНИХ НАРКОТИКІВ І ЇХНІХ ПАРТНЕРІВ, А 
ТАКОЖ ПРАЦІВНИКІВ СЕКС-БІЗНЕСУ. І ВЖЕ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ ВОНА ОХОПЛЮЄ ПОНАД 4 ТИСЯЧІ 
КЛІЄНТІВ ІЗ КРОПИВНИЦЬКОГО, ЗНАМ’ЯНКИ, ОЛЕКСАНДРІЇ. ЗАВДЯКИ ПРОГРАМІ МЕНШЕ, НІЖ ЗА ПІВ 
РОКУ БУЛО УТИЛІЗОВАНО ПОНАД 50 ТИСЯЧ ВИКОРИСТАНИХ ШПРИЦІВ, ЩО ГОВОРИТЬ ЯК ПРО ОБСЯГИ 
ПРОБЛЕМИ НАРКОМАНІЇ, ТАК І ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ І ЇЇ ВНЕСОК У ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ, ДЛЯ БЕЗПЕКИ ОТОЧУЮЧИХ І САМИХ СПОЖИВАЧІВ ІН’ЄКЦІЙНИХ НАРКОТИКІВ, ЯКІ 
ОБМІНЮЮТЬ ЇХ НА ЧИСТІ. ТАКОЖ НЕЩОДАВНО ОБФ «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» РОЗШИРИЛО КОЛО 
СВОЇХ КЛІЄНТІВ У РАМКАХ ПРОЄКТУ «CDC», ЩО ПІДТРИМУЄ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ.  ДЕТАЛЬНІШЕ ГОВОРИМО З КООРДИНАТОРКОЮ ПРОГРАМИ 
«ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ» ТА НОВИХ ПІДНАПРЯМКІВ «CDC» ОЛЕНОЮ ЖУК.

– Олено, завдяки якому меха-
нізму вам вдалося зібрати таку 
величезну кількість використа-
них і потенційно небезпечних 
для жителів міста  шприців?

– Наркозалежні самі нам їх
приносять на пункти обміну, де 
отримують чисті та безпечні.

– Поясніть для пересічних
громадян, у чому суть програ-
ми, кому і як вона покликана 
допомогти?

– Суть програми точно і ла-
конічно відображає її назва 
«Зменшення шкоди». Вона на-
правлена на зменшення шкоди 
від наркотиків для самих спо-
живачів, так і для суспільства в 
цілому. Крім шприців, їм вида-
ють препарат екстреної дії при 
передозуванні «Налаксон». Для 
прикладу, наш соціальний пра-

цівник завдяки цьому препарату 
врятував кілька життів. 

Її механізм полягає в тому, 
щоб зменшити шкоду для нар-
козалежним через викори-
стання використаних шприців, 
запобігти таким чином зара-
женню різними небезпечни-
ми хворобами, такими, як ВІЛ 
та гепатити. Разом з тим  ми у 
такий спосіб сприяємо змен-
шенню шприців на вулицях 
наших міст, що, валяючись під 
ногами, в під’їздах, дитячих 
майданчиках несуть потен-
ційну загрозу зараження для 
інших жителів. Кінцева мета 
– зменшення шкоди для су-
спільства в цілому.

– Як позначилася перерва у
роботі програми?

– Наші клієнти не отримува-
ли жодних профілактичних по-
слуг. В березні 2020р. до нашої  
організації звернулися фахівці з 
ЦГЗ і запропонували розпочати 
роботу в Кіровоградській 
області за цим напрямком. І ось 
з квітня 2020 року в партнерстві 
з ВБО Всеукраїнська асоціація 
громадського здоров'я" по-
чалася робота з профілактики.    
Частина клієнтів чекали 
відновлення програми і 
прийшли одразу, інші поступово 
долучалися. Відкривши нові 
пункти надання послуг (ПНП), ми 
охопили важкодоступних спо-
живачів з інших регіонів міста. 
ПНП працюють у районі Критого 
ринку в сквері Слави, в центрі в 
Громадському центрі «Лілія», по 
вулицях Полтавська, Академіка 
Корольова, Попова, у мікро-
районі Ковалівка біля Кова-
лівського мосту, по вулиці 
Вокзальній, на Кущівці, і по вул. 
Пацаєва. 

Щодо секс працівників, то їх 
обслуговування проводиться за 
колишніми маршрутами. 

Наші постійні клієнти – це 
секспрацівники, споживачі 
ін'єкційних наркотиків і їхні 
статеві партнери.

– Нещодавно ОБФ «Повер-
нення до життя» розширило 
коло своїх клієнтів у рамках 
проєкту «CDC». Розкажіть, ким 
ще ви опікуєтеся сьогодні?

– Так, у нас стартували два
піднапрямки в проєкті «CDC» у 
Кропивницькому і Олександрії. 
Перший піднапрямок: ми про-
водимо тестування і опитування 
на базі реабілітаційних центрів, 
супровід людей з позитивним 
результатом у  СНІД-центр. Дру-
гий піднапрямок – це тесту-
вання дорослих чоловіків, які 
мають низький рівень доходів 
або взагалі його не мають. Це в 
тому числі безхатченки та інші 
соціально незахищені верстви 
населення. Ми охоплюємо вікову 
категорію 35-49 років. Ми їх тес-
туємо на гепатити, ВІЛ і сифіліс. 
У рамках цього проєкту почали 
співпрацювати з кропивницькою 
організацією «Дім милосердя», 
з соціальним гуртожитком. Але 
це тільки в Кропивницькому. 
Обидва піднапрямки працюють 
завдяки підтримці Міністерства 
охорони здоров’я США через 
МБФ "Альянс громадського 
здоров'я" . 
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«Протестуй своїх!» - стало трендом серед 
поважних установ і організацій Кропивницького

ТЕСТУВАТИ СВОЇ КОЛЕКТИВИ НА ВІЛ І ГЕПАТИТИ СТАЛО ТРЕНДОМ 
СЕРЕД ПОВАЖНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КРОПИВНИЦЬКОГО 
ПРОТЯГОМ ЛІТА, ЩО МИНУЛО. ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ, 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА ІМ. Є. 
МАЛАНЮКА, ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР («ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА), ГОЛОВНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ОБЛАСТІ 
«СУСПІЛЬНЕ КРОПИВНИЦЬКИЙ», РЕДАКЦІЯ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «БЕЗ 
КУПЮР», ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ – 
ЦЕ НЕ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК КОЛЕКТИВІВ, ЯКІ ВІДГУКНУЛИСЯ НА ЗАКЛИК 
ОБФ «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» І НЕ ПРОСТО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В АКЦІЇ 
«ПРОТЕСТУЙ СВОЇХ!», А Й СВОЇМ ПРИКЛАДОМ ЗАОХОЧУВАЛИ ІНШИХ.

ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»

Неочікувано вдалим соціальним екс-
периментом стала наша участь у такому 
масштабному фестивалі як «КропБай-
кФест». Приємно, що серед байкарів 
дуже велика кількість прогресивних 
людей, які дбають про своє здоров’я. За 
6 годин тестування в нашій палатці на 
території табору для проживання учас-
ників фестивалю пройшли тестування 
52 відповідальних байкера!

А 16 вересня ми розшири коло на-
ших клієнтів і спільно з проєктом CDC 
провели тестування на ВІЛ та гепатит 
С працівників та клієнтів Кіровоград-
ського обласного центру соціаль-
но-психологічної допомоги. Тішимось, 
що Центр не тільки надає соціальні по-
слуги особам, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, а й дбає про 
їхнє здоров’я.

НАГАДУЄМО, ЩО ЗАМОВИТИ ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ДО ОФІСУ ЛЕГКО – ДОСТАТНЬО НАПИ-
САТИ «ХОЧУ ПРОТЕСТУВАТИ СВОЇХ» У ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ  

ОБФ «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» У ФЕЙСБУЦІ, ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРАМИ  
ТЕЛЕФОНІВ: 066 319 72 61, 099 490 22 09. ВСЕ БЕЗКОШТОВНО, АНОНІМНО І БЕЗПЕЧНО!

Проєкт «Підлітки поза увагою…» 
триватиме на 5 місяців довше

Проєкт «Підлітки поза увагою: поліпшен-
ня доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних 
послуг для вразливих підлітків в Україні», 
що реалізується за підтримки Французької 
міжнародної експертизи 5%, на триватиме 
на Кіровоградщині на 5 місяців довше. Про-
довжити проєкт вирішили наші партнери, а 
це означає, що молодь невеликих містечок 
буде довше охоплена профілактичними по-
слугами. Довше триватимуть наші традицій-
ні вже пізнавальні зустрічі в кафе та лекції в 
навчальних закладах. 

Про те, що наша робота помітна, говорить 
те, що навчальні заклади вже самі запро-
шують нас до співпраці і для проведення 
лекцій. Одна з таких відбулася 12 вересня 
на запрошення працівників Знам’янського 
професійно-технічного училища №12.

Також, як ішлося в новині про міжнарод-
ну онлайн-конференцію «Віртуально про 
реальне», що проходила 15 по 17 вересня, 
в ній взяли участь 45 підопічних проєкту 
“Підлітки поза увагою: поліпшення доступу 
до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 
вразливих підлітків в Україні». А лідерка 
знам’янського сайту Дар’я Вовченко разом 

із дев’ятьма своїми ровесниками побувала 
в Києві та брала участь у конференції осо-
бисто. До конференції долучилися хлопці  і 
дівчата з трьох наших сайтів. В Новоукраїн-
ці соціальні служби нам допомогли  зібрати 
15 підлітків у приміщенні дитячо-юнацьо-
кого центру, в Дмитрівці Знамянського ра-
йону на території молодіжного простору зі-
бралося 16 хлопців та дівчат. В Олександрії 
в офісі наших партнерів «Шлях до життя» 
– 13. Три дні пройшли для них з користю та

солодощами від ОБФ «Повер-
нення до життя».

Про ЦЕ…
6 серпня в Знам‘янці разом із ГО «Жі-

ночий дзен» наш Фонд за підтримки 
МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» провів мо-
лодіжну акцію «Про це… в Ті-А-Мо». Не-
зважаючи на спеку в акції взяли участь 
понад 30 молодих людей. Під час акції 
було протестовано на ВІЛ/гепатити 19 
учасників. Хлопці і дівчата змагалися у 
вікторині «Що я знаю про ВІЛ/СНІД», а 
найактивніші з них отримали заохочу-
вальні призи. Наші партнери організу-
вали фотозону, а професійний фотограф 
фіксував яскраві миті. Наприкінці акції, 
за підтримки місцевої активістки Нелі 
Данасієнко, було проведено конкурс 
караоке. Переможниця отримала серти-
фікат на 300 гривень на вечерю в кафе 
«Ті-А-Мо».
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ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»

Відновне правосуддя – шанс для підлітків, Відновне правосуддя – шанс для підлітків, 
які вперше оступилися і скоїли злочинякі вперше оступилися і скоїли злочин

ВЖЕ РІК, ЯК В УКРАЇНІ ДІЄ ПРОГРАМА  «ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ 
ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ Є ПІДОЗРЮВАНИМИ У ВЧИНЕННІ ПРАВО-
ПОРУШЕНЬ». ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВТІЛЕННЯ ЇЇ В ЖИТТЯ НА КІРОВО-
ГРАДЩИНІ ЙШЛОСЯ ПІД ЧАС НАРАДИ РОБОЧОЇ ГРУПИ, ДО СКЛАДУ 
ЯКОЇ УВІЙШЛИ СПЕЦІАЛІСТИ МОЛОДІЖНОГО ПРОЄКТУ "ПРАВА ТА 
ЗДОРОВ'Я УРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ:ЗАПОВНЮЮЧИ ПРОГАЛИ-
НИ" ОБФ "ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ". А НАША ЮРИСТКА  АНГЕЛІНА 
ДУДНІК, ЯКА ПРОЙШЛА ВІДБІР ІЗ 15 АДВОКАТІВ, СТАЛА ПЕРШИМ, 
ПОКИ ЩЕ ЄДИНИМ, МЕДІАТОРОМ ПРОЄКТУ В ОБЛАСТІ. ОСКІЛЬКИ 
ПРОГРАМУ В НАШІЙ ОБЛАСТІ РЕАЛІЗУЄ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, МИ 
ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ЗАСТУПНИЦІ ЙОГО КЕРІВНИКА ОЛЕНИ ШИШ-
КАРЬОВОЇ, АБИ БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО ПРОГРАМУ ТА ЇЇ МОЖЛИ-
ВОСТІ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ.

– Олено, розкажіть, будь
ласка, про цю програму та як 
вона себе вже встигла зареко-
мендувати.

– У 2019 році вона старту-
вала як пілотний проєкт лише 
в кількох областях - Донецькій, 
Львівській, Луганській, Микола-
ївській, Одеській та Харківській.  
А згідно з наказом Міністерства 
юстиції України, Офісу Гене-
рального прокурора з деякими 
змінами цей проєкт запрова-
джено по всій території України 
на базі системи надання бе-
зоплатної правової допомоги 
за підтримки Представництва 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні. Це шанс на для під-
літків, які вперше оступилися і 
скоїли не тяжкі злочини. В на-
шій області поки що не було 
випадків застосування віднов-
ного правосуддя. Але в тих 6 
регіонах, де проєкт запровади-
ли раніше, лише за перший рік 
роботи з кримінального проце-
су вивели понад 60 дітей.  Тож 

жителі нашої області також мо-
жуть скористатися такою мож-
ливістю. 

– На яких умова?
– Серед умов – наявність

потерпілої сторони; вперше 
скоєний злочин невеликої або 

середньої тяжкості; 
визнання ним факту 

вчинення злочину; неповно-
літній і потерпілий повинні 
добровільно дати згоду на 
участь у програмі. Якщо не-
повнолітній відшкодує шкоду 
і примириться з потерпілим, 
успішно пройде етап ресо-
ціалізації, він має шанс бути 
звільненим від кримінальної 
відповідальності.

– Яку роль відіграють у цій
програмі центри надання вто-
ринної безоплатної правової 
допомоги?

– Ми організовуємо ефек-
тивну комунікацію між такими 
неповнолітніми і потерпілими 
від вчинених ними криміналь-
них правопорушень з метою 
забезпечення відшкодування 
заподіяної шкоди, максимально 
раннього виведення неповно-
літніх правопорушників із кри-

мінального процесу з обов’яз-
ковим ужиттям узгоджених 
заходів для їх ресоціалізації та 
запобігання повторним кримі-
нальним правопорушенням.

Програма відновлення для 
неповнолітніх надає можли-
вість дітям, які допустилися по-
милки у житті, не розлучатися 
зі своїми батьками, рідними та 
близькими. Не потрапляти під 
негативний вплив осіб, які від-
бувають покарання в місцях 
позбавлення волі. Продовжува-
ти навчання у школах та інших 
навчальних закладах.

вул. Дворцова, 32/29,  
м. Кропивницький, 25022
Телефон: (0522) 32-12-50

Телефон / факс:  
(0522) 32-07-97

Email: office.kropyvnytskyi@
legalaid.kr.ua

КОНТАКТИ

Понеділок – Четвер 
8:00 – 17:00

П’ятниця –8:00 – 16:00
Вихідні дні: субота, неділя

Обідня перерва 12:00 – 12:45
Чергова частина 

Цілодобово без перерви та 
вихідних

ЧАС РОБОТИ

В НАШІЙ ОБЛАСТІ ПОКИ 
ЩО НЕ БУЛО ВИПАДКІВ 
ЗАСТОСУВАННЯ 
ВІДНОВНОГО 
ПРАВОСУДДЯ. АЛЕ В 
ТИХ 6 РЕГІОНАХ, ДЕ 
ПРОЄКТ ЗАПРОВАДИЛИ 
РАНІШЕ, ЛИШЕ ЗА 
ПЕРШИЙ РІК РОБОТИ 
З КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ ВИВЕЛИ ПОНАД 
60 ДІТЕЙ.

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЛИШЕ 
ЗА УМОВИ ВЧИНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ВПЕРШЕ 
ЗЛОЧИНІВ НЕВЕЛИКОЇ АБО СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ.
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«ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» змінює 
світогляд підлітків
ВОВЧЕНКО ДАШІ – 15 РОКІВ. АЛЕ ВОНА ВЖЕ ЛІДЕРКА ПРОЄКТУ «ПІДЛІТ-
КИ ПОЗА УВАГОЮ: ПОЛІПШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНТЕГРОВАНИХ ВІЛ-СЕР-
ВІСНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ», ЩО РЕАЛІЗУ-
ЄТЬСЯ ОБФ «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» ЗА ПІДТРИМКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ 
МІЖНАРОДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ІНІЦІАТИВИ 5%. ЩО ЦЕ ДЛЯ НЕЇ ОЗНАЧАЄ, 
ЩО НОВОГО ВОНА ДЛЯ СЕБЕ ВІДКРИЛА ЗАВДЯКИ ЗНАЙОМСТВУ З НА-
ШИМ ФОНДОМ, ПРО УЧАСТЬ У КРУТЕЗНІЙ МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
І ЗЙОМКИ В КЛІПІ, А ТАКОЖ, ЯК «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» ЗМІНЮЄ 
СВІТОГЛЯД ЇЇ РОВЕСНИКІВ – ДІВЧИНА РОЗПОВІЛА ГАЗЕТІ «ПОКОЛІННЯ».

– Чесно кажучи, я вже не 
пам’ятаю, як мене запросили на 
зустріч, що відбувалася у парку 
з соціальним працівником фон-
ду. Я не пригадую, про що тоді 
була лекція, але мені дуже спо-
добалось. Я прийшла ще раз, а 
потім ще раз. У мене склалися 
дуже гарні стосунки Наталею 
Лемешенко, і я рада, що допо-
магаю їй, і стала її правою ру-
кою, залучаю нових людей до 
проєкту.

– 15-17 вересня ти брала 
участь у конференції про під-

літків «Віртуально про реаль-
не», яку організовували МБФ 
«СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS 
Foundation East-West – AFEW-У-
країна) у партнерстві з МБФ 
«Альянс громадського здо-
ров’я». Ти вперше брала участь 
у конференції в Києві? Про що 
вона? Що нового ти для себе 
дізналася?

– Я не вперше бувала в Ки-
єві, але вперше брала участь у 
такій конференції. Але особли-
вим досвідом була зйомка в ро-
лику-запрошенні для підлітків, 
щоб інша молодь долучилася 
до заходу. Все було дуже круто. 
Це враження на все життя.  Я 
ніколи раніше не брала участі 
в зйомках у професійній студії 
з апаратурою, з мікрофонами. 
Спочатку злякалася камер, але 
завдяки підтримці наставника, 
переборола страх. І сама кон-
ференція була дійсно цікава. 
Сподобалася дружня атмос-
фера, в якій було дуже легко 
працювати.  Зранку до вечора 
ми спілкувалися онлайн, це за-
бирало багато енергії, але вод-
ночас і надихало. Якщо в трьох 

словах, то нам розповідали, як 
будувати стосунки, вирішува-
ти конфлікти мирним шляхом, 
про булінг і взагалі про стосун-
ки між батьками та підлітками. 
Тобто було порушено дуже ба-
гато важливих тем. І головне, що 
інформацію доносили просто, 
цікаво і доступно.

– Чи до знайомства з нашим 
фондом у тебе була можли-
вість дізнатися всю ту інфор-
мацію, яку ти дізнаєшся під час 
лекцій і занять від соціального 
працівника?

– Ні. Можливо, через те, що 
в нас маленьке місто. Можливо, 
у школі цим питанням приді-
ляють менше уваги.  Взагалі, у 
мене була така ситуація, коли я 
звернулася до шкільного пси-
холога з одним особистим пи-
танням. А через деякий час про 
нашу розмову вже знали і вчи-
телі, і моя мама. Мені було дуже 
неприємно, я цього не хотіла, я 
думала, що це буде конфіден-
ційна розмова. З соціальним 
працівником фонду все по-ін-
шому, ми можемо їй довіряти, 
порадитися і бути впевнені, що 
про це ніхто не дізнається. Це 
дуже важливо для підлітків.

– А що дає спілкування з то-
бою, як з лідеркою, і з соціаль-
ним працівником фонду твоїм 
друзям і знайомим? Що корис-
ного вони для себе знаходять?

– Крім потрібної для підліт-
ків інформації, вони знаходять 
порозуміння і потроху 
змінюють свій світо-

гляд. Для прикладу, моя подруга 
раніше товаришувала не з дуже 
хорошою компанією, курила, 
дружила з алкоголем і нарко-
тиками. Прийшовши за моєю 
пропозицією на кілька занять, 
вона мені сказала, що над дея-
кими речами раніше просто не 
задумувалася і в неї змінилися 
погляди на те, як вона раніше 
поводилася. 

– Тобто нове оточення змі-
нило її світогляд.

– Це дійсно так. Люди, з яки-
ми ти спілкуєшся, впливають 
на твій світогляд,  допомагають 
якось змінити свою думку про 
ті чи інші речі. Моя подруга 
повністю змінила свій спосіб 
життя. 

Я НІКОЛИ РАНІШЕ 
НЕ БРАЛА УЧАСТІ В 
ЗЙОМКАХ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
СТУДІЇ З АПАРАТУРОЮ, 
З МІКРОФОНАМИ. 
СПОЧАТКУ ЗЛЯКАЛАСЯ 
КАМЕР, АЛЕ ЗАВДЯКИ 
ПІДТРИМЦІ НАСТАВНИКА, 
ПЕРЕБОРОЛА СТРАХ

ЯКЩО В ТРЬОХ СЛОВАХ, 
ТО НАМ РОЗПОВІДАЛИ, 
ЯК БУДУВАТИ СТОСУНКИ, 
ВИРІШУВАТИ КОНФЛІКТИ 
МИРНИМ ШЛЯХОМ, ПРО 
БУЛІНГ І ВЗАГАЛІ ПРО 
СТОСУНКИ МІЖ БАТЬКАМИ 
ТА ПІДЛІТКАМИ. ТОБТО 
БУЛО ПОРУШЕНО ДУЖЕ 
БАГАТО ВАЖЛИВИХ 
ТЕМ. І ГОЛОВНЕ, ЩО 
ІНФОРМАЦІЮ ДОНОСИЛИ 
ПРОСТО, ЦІКАВО І 
ДОСТУПНО
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