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НЕ КОМЕРЦІЄЮ ЄДИНОЮ…
Все частіше щепленням від байдужості стають біль і біда, які
стосуються не когось іншого, а нас самих. Тільки після цього дехто
починає вчитися співпереживати і
адекватно оцінювати світ поза своєю
квартирою. Так і ці рядки можуть
вам здаватися занадто філософськими і не зачіпати, поки проблема
наркоманії не торкнеться вашої
родини. Бо вона не робить винятків у
залежності від соціального статусу чи
статків, це вам скаже кожен лікарнарколог.
Сьогодні багато з вас не бачить
результатів роботи єдиного в нашому місті центру для підлітків із ризикованою поведінкою, не цікавиться,
скільком підліткам, у тому числі з цілком благополучних родин, нам вдалося допомогти. І дай Боже, щоб вас
це не обходило і надалі. Але життя
непередбачуване, а рівень поширення наркоманії близький до
епідемії. Тож думайте, як казав один
наш спільний знайомий.
Бо закриття нашого центру може
стати справжньою катастрофою,
якщо не для вашої родини, то для
якоїсь іншої.
Ми вже неодноразово розповідали і зі сторінок та екранів ЗМІ, і під
час нарад та сесій в міській раді, що в
листопаді 2020 закінчується термін
дії договору на приміщення центру, а
уряд Нідерландів вже не бачить
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можливим допомагати нам без участі
влади Кропивницького. І це логічно.
А відтак праця 10 років буде
загублена, а найгірше, що й чиїсь
молоді життя.
Аналогічні проекти реалізовуються
за донорської підтримки ще в трьох
містах – Харкові, Чернівцях і Полтаві.
У Харкові влада сама запропонувала
свою допомогу в цьому питанні.
Навіть у Знам’янці з куди меншим
ресурсом у 2019 році нам виділили
приміщення. Тільки в нашому місті
приміщення для наших із вами дітей
орендує уряд іноземної держави. А
ми не можемо добитися від
чиновників навіть інформації про те,
де, на який термін та на яких умовах
перебуває в оренді комунальне
майно.
При тому, що ми готові платити за
оренду
на
пільгових
умовах,
самостійно сплачувати за комунальні
послуги та провести ремонт.
Нещодавно міський голова Андрій
Райкович обурювався, що замість кінотеатру «Зоряний» буде черговий
супермаркет і говорив, що не можна
все
перетворювати
тільки
на
торговельні
об’єкти.
Абсолютно
погоджуємося: не комерцією єдиною
повинна опікуватися влада...
... більше на 6 стр.

Головний редактор
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ПОКОЛІННЯ

ОБФ «Повернення
до життя»
до ваших послуг
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.
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.

Нові знання – нові можливості

З 13 по 15 лютого спеціалісти фонду «Повернення до
життя» взяли участь
у триденному тренінгу
«Консультування і тестування
на вірусний гепатит
С з використанням
швидких
тестів»
в рамках проєкту
USAID «HealthLink». Адже завдяки проєкту
в закладах охорони здоров’я 12 регіонів
України, в тому числі й Кіровоградської
області, з’явилися швидкі тести для діа-

Об’єднуємо зусилля проти ВІЛ

ЗАВЖДИ РАДІ ДОПОМОГТИ
Психолог –
Олена Лимар
1 млн.

Соціальний працівник –
Юлія Цимбалістенко
1 млн.

Протягом січня та лютого в рамках
проєкту USAID «HealthLink» спеціалісти
фонду провели низку зустрічей з працівниками медичних закладів. Зокрема, 30
січня відбулась супервізія для лікарів

гностики не тільки ВІЛ, а й вірусного гепатиту С. Навчання проводили програмні
фахівці і тренери МБФ «Альянсу громадського здоров’я», а також лікар-інфекціоніст однієї зі столичних лікарень для
координаторів, медперсоналу та соцпрацівників неурядових організацій.
«Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру, яку провела Ольга
Любомирова, розповівши про психотипи пацієнтів та їхні особливості, а також,
чому важливо формувати та підтримувати прихильність до антиретровірусної
терапії. Лікарі поділилися власним досвідом, розповіли про труднощі в роботі
та активно брали участь в інтерактивних
вправах. А 7 лютого у Знам’янській міській лікарні імені А.В.Лисенко відбулась
важлива супервізійна зустріч із лікарями, під час якої координаторка проєкту
від ОБФ «Повернення до життя» Олена
Мумига запропонувала новий алгоритм
перенаправлення клієнтів, а також домовилися щодо перерозподілу тестів між
лікарями закладу, щоб збільшити обсяги
тестування та виявлення ВІЛ-інфекції.

Фонд + поліція = результат

Соціальний педагог –
Олена Трифонова
1 млн.

Юрист –
Ангеліна Дуднік
1 млн.

Юрист –
Інна Банах
1 млн.

Завжди готові допомогти
вирішити ваші проблеми, дати
корисні поради та просто поговорити.
Ласкаво просимо!

НАШІ КОНТАКТИ:
вул. Чорновола, 14/2,
з 10-00 до 17-00.
тел.: 27-54-30,
моб.: 095-220-81-29
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5 лютого разом із поліцейськими Патрульної поліції Кіровоградської області на
запрошення Центральноукраїнського вищого професійного училища ім. М. Федоровського провели чотири правові заняття для
студентів 1, 2 та 3 курсів. Під час зустрічей
хлопці та дівчата мали змогу поставити відверті запитання нашим спеціалістам та поліцейським, дізнатися про правові наслідки
поширених серед підлітків правопорушень,
а також про свої права та як їх захистити.
Вони із задоволенням брали участь у «Правовому театрі», під час якого розігрувалися
різні проблемні ситуації, та разом з поліцейськими знаходили правильні рішення. В
спільному «патрулюванні» з поліцейськими

взяла участь наша волонтерка Деніз Капар,
яка розповіла молоді про послуги проєкту
«Права та здоров‘я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», що реалізовує
ОБФ «Повернення до життя» за підтримки
МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід». Того ж дня на
запрошення адміністрації Державного закладу професійної (технічно-професійної)
освіти «Центральноукраїнський державний професійний ліцей» провели разом із
старшим інспектором Служби ювенальної
превенції Жанною Загородньою заняття з
профілактики вживання психоактивних речовин для студентів закладу. В кінці заняття Деніз Капар теж розповіла про послуги
нашого проєкту та проанонсувала всі активності.
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Мартін Гитьга: У Чехії є клуби,
які працюють виключно з
проблемними підлітками
У ЛЮТОМУ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ «ШЛЯХ ІНІЦІАТИВИ» ДО НАС ВДРУГЕ ЗАВІТАВ
ЧЕСЬКИЙ ПАРТНЕР І НАСТАВНИК ІЗ ПРОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ І ПРОЕКТІВ МАРТІН
ГИТЬГА. МИНУЛОГО РОКУ ВІН КОНСУЛЬТУВАВ СПЕЦІАЛІСТІВ НАШОГО ФОНДУ ЩОДО ЛОБІЮВАННЯ
ІНТЕРЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗОКРЕМА ЩОДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПОШУКУ ПОРОЗУМІННЯ
З МІСЬКОЮ ВЛАДОЮ КРОПИВНИЦЬКОГО В ПИТАННІ ВИДІЛЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ
КОМЬЮНІТІ-ЦЕНТРУ ПО РОБОТІ З ПРОБЛЕМНОЮ МОЛОДДЮ. АДЖЕ ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖИТЬ ПОДАЛЬШЕ ФІНАНСУВАННЯ ОСТАННЬОГО УРЯДОМ НІДЕРЛАНДІВ. НА ЖАЛЬ,
КЕРІВНИЦТВО «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» ВИКОРИСТАЛО ВСІ ДОСТУПНІ ДЛЯ ЦЬОГО
МОЖЛИВОСТІ, ОДНАК ВЛАДА ТАК І НЕ СПРОМОГЛАСЯ НАДАТИ ТРИ КІМНАТИ НА
ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ, АБИ ЗБЕРЕГТИ ЦЕНТР І ЙОГО НАПРАЦЮВАННЯ ЗА ДЕСЯТЬ
РОКІВ, ЩО НЕ КОШТУВАЛИ МІСТУ ЖОДНОЇ КОПІЙКИ. ТОЖ МИ ПОЦІКАВИЛИСЯ З МАРТІНОМ ТА ПОЦІКАВИЛИСЯ, ЯК ВІН ОЦІНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
ОБФ «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» ТА ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ПОДІБНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЧЕХІЇ ТА УКРАЇНІ, ЯК У НИХ
ВЕДЕТЬСЯ РОБОТА З ПРОБЛЕМНИМИ ПІДЛІТКАМИ В ПЛАНІ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ.
– Ви вже достатньо знайомі з діяльністю
ОБФ «Повернення до життя». Як оцінюєте
його діяльність та потенціал команди, порівнюючи з подібними організації в Україні
та інших країнах, з якими ви співпрацюєте?

– Як на мене, це успішна організація,
яка має гарні вагомі результати. Проте потрібно не зупинятися на досягнутому і не
опускати руки, а й надалі рухатися до мети
– виділення приміщення для центру.

ПРАЦІВНИКИ ЦИХ КЛУБІВ
ЗУСТРІЧАЮТЬ МОЛОДЬ ПРОСТО
СЕРЕД ВУЛИЦІ, СПІЛКУЮТЬСЯ,
ПРОПОНУЮТЬ ВІДВІДАТИ,
ПОГОВОРИТИ З ПСИХОЛОГОМ
ЧИ ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЩОДО СЕКСУАЛЬНОГО ЖИТТЯ,
НАРКОТИКІВ ТА ІНШИХ НАГАЛЬНИХ
ДЛЯ НИХ ПРОБЛЕМ.
– У вас також влада вважає проблему
підліткової наркоманії неактуальною?

– Різниця в тому, що в чеських містах
до вирішення питань більш стратегічний
і довгостроковий підхід. Такі організації
як «Повернення до життя» фінансують із
міських бюджетів, щоб вони мали змогу
планувати роботу на тривалий період, а не
шукати гранти.
– Тобто влада делегує такі питання громадському сектору і оплачує його роботу?

– Так. Є комісії, які займаються соціальними питаннями, залучають політиків і
громадські організації, в тому числі по роботі з молоддю.
– Наскільки гостро стоїть питання підліткової наркоманії в Чехії?

– Я б сказав, що ситуація стабільна, бо
в цьому плані ведеться постійна робота,
надається низка якісних послуг робота в
цьому напрямку поліпшується та вдосконалюється. Що стосується статистики, в
цьому Чехія є серед лідерів. Однак важливо, що в нас є профілактика, відповідні
клуби для такої молоді в усіх містах, і підлітки можуть зробити усвідомлений вибір.
– Як позначилася на статистиці декриміналізація використання марихуани?

– Не бачу жодної різниці. Мова ж не про
повну легалізацію, а лише про часткову декриміналізацію. Тобто, наприклад, можна ростити кілька кущів марихуани для власного
вживання і вживати, це не карається, як раніше. На мій погляд, це цілком нормально.

– Чим відрізняється робота з проблемною молоддю в Чехії і в Україні?

– У нас є клуби, що ціленаправлено займаються з такою молоддю, багато різних
ініціатив, програм. Працівники цих клубів
зустрічають молодь просто серед вулиці,
спілкуються, пропонують відвідати, поговорити з психологом чи отримати консультації щодо сексуального життя, наркотиків
та інших нагальних для них проблем. Також вони там можуть цікаво провести дозвілля за переглядами фільмів, настільними іграми, дискусіями.

У ЧЕСЬКИХ МІСТАХ ДО ВИРІШЕННЯ
ПИТАНЬ БІЛЬШ СТРАТЕГІЧНИЙ І
ДОВГОСТРОКОВИЙ ПІДХІД. ТАКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК «ПОВЕРНЕННЯ ДО
ЖИТТЯ» ФІНАНСУЮТЬ ІЗ МІСЬКИХ
БЮДЖЕТІВ, ЩОБ ВОНИ МАЛИ ЗМОГУ
ПЛАНУВАТИ РОБОТУ НА ТРИВАЛИЙ
ПЕРІОД, А НЕ ШУКАТИ ГРАНТИ.

Довідково:
Чеська неурядова некомерційна
організація
«NESEHNUTÍ»
(http://
nesehnuti.cz/) в рамках програми
«Шлях
ініціативи»
працює
на
Південному Кавказі, в Грузії, а з 2014го року в Україні. В рамках програми
громадські організації отримують
методичну допомогу з планування та
просування своїх ініціатив, а також
мікрогрантову підтримку.

Разом – сила

3 березня ОБФ «Повернення до життя»
ініціював зустріч із нашими багаторічними
партнерами – представниками управління
патрульної поліції в Кіровоградській області,
ювенальної превенції, Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді та центру
пробації. Під час зустрічі в приміщенні
фонду ми обговорили нововведення в
роботі служб та органів, з якими ми
співпрацюємо, нові напрямки та плани на
найближчий час, аби спланувати та
скоординувати взаємодію в роботі з
молоддю та профілактиці небезпечної
поведінки.
Приємно відзначити, що всі учасники
зустрічі висловили свою готовність
підтримати благодійний фонд «Повернення до життя» у вирішенні проблеми з
виділенням нам приміщення для
комьюніті-центру по роботі з молоддю з
ризикованою поведінкою – як власною
присутністю під час зустрічі з міським
головою Андрієм Райковичем, так і
підписавшись під відповідним зверненням
до влади.
ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
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«Тест-драйв» голландської моделі
профілактики у Кропивницькому
У ЛЮТОМУ, ЗАВДЯКИ МІЖНАРОДНОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ «СНІД ФОНД СХІД-ЗАХІД»,
У КРОПИВНИЦЬКОМУ СТАРТУВАВ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ МОЛОДІ «DANCE4LIFE»
(«ТАНЦЮЙ ЗАРАДИ ЖИТТЯ»). В УКРАЇНІ ВІН РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЛИШЕ В ЧОТИРЬОХ ОБЛАСНИХ
ЦЕНТРАХ – ХАРКОВІ, ПОЛТАВІ, ЧЕРНІВЦЯХ ТА У НАС.
Так, у рамках більш масштабного і вже
знайомого вам проєкту «Права та здоров’я
уразливих груп населення: заповнюючи
прогалини», п’ятеро молодіжних лідерів під
керівництвом координаторів від Благодійного фонду «Повернення до життя» Олени
Трифонової та Юлії Цимбалістенко розпочали профілактичну роботу серед молоді з
ризикованою поведінкою щодо наркотиків
за голландською моделлю.
У січні дівчата та хлопці пройшли тижневий тренінг «Champions4Life» («Чемпіони заради життя») у Харкові за програмою
«Journey4Life» («Подорожуй заради життя»)
та стали чемпіонами, які працюють зі своїми
ровесниками та навчають їх безпечній поведінці. У разі потреби, перенаправляють
своїх товаришів до старших наставників.
«Dance4Life» – міжнародна голландська
модель, спрямована на роботу з молоддю

для розвитку лідерства та збереження репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ
та інфекцій, що передаються статевим шляхом.
ОБФ «Повернення до життя» залучив до
проєкту учнів двох професійно-технічних
закладів Кропивницького – №4 та №9. Деякі з них вже після перших занять виявили
бажання пройти анонімне тестування на ВІЛ
та гепатити В і С. Всього ж у рамках проєкту
планується провести 10 занять.
AFEW-Україна та Dance4Life презентували навчальну програму “Journey4Life” на робочій зустрічі Національної експертної групи з профілактики соціально-небезпечних
захворювань у підлітковому середовищі у
жовтні минулого року.
Наразі «Dance4Life», крім штаб-квартири у Нідерландах, працює у 14 країнах на 4
континентах. Раніше AFEW-Україна вже мав

досвід реалізації проєктів «Dance4Life» у
Молдові.
Навчальна програма «Journey4Life» розроблена для молоді віком від 10 до 24 років.
У ній застосовується комплексний підхід до
позитивного розвитку молоді та містяться
заходи з розбудови соціальних емоційних
компетенцій молодих людей, щоб вони отримали можливість робити здоровий вибір
щодо свого життя та відчували впевненість
у своєму майбутньому.
Навчальну програму «Journey4Life» викладають молоді люди 18-24 років, яких

В УКРАЇНІ ПРОЄКТ
РЕАЛІЗУЄТЬСЯ
ЛИШЕ В ЧОТИРЬОХ
ОБЛАСНИХ
ЦЕНТРАХ –
ХАРКОВІ, ПОЛТАВІ,
ЧЕРНІВЦЯХ ТА
КРОПИВНИЦЬКОМУ
називають «Champions4Life» («Чемпіони
заради життя») – фасилітатори-однолітки,
які проводять зустрічі та пройшли навчання
за темами по сексуальному та репродуктивному здоров’ю та правам, так і зі сприяння
особистій трансформації.

МОЛОДІЖНІ ЛІДЕРИ РОЗПОВІДАЮТЬ
СВОЇМ РОВЕСНИКАМ ПРО
СЕКСУАЛЬНЕ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ
ЗДОРОВ’Я, ПРАВАМ, ПРО
МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ І СПОНУКАЮТЬ
ЗРОБИТИ ВИБІР НА КОРИСТЬ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА
БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ.
ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
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«HealthLink» на зв’язку
ОБФ «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ» ДОЛУЧИВСЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ USAID «HEALTHLINK», НАПРАВЛЕНИЙ НА
ВИЯВЛЕННЯ ВІЛ-ПОЗИТИНИХ ГРОМАДЯН ЗА ІНІЦІАТИВИ
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
Як розповіла координатора проєкту Олена Мумига,
фонд співпрацює в цьому
напрямку з одинадцятьма
закладами охорони здоров’я в трьох містах області:
з психіатричним диспансером, обласною лікарнею,
шкірно-венерогологічним
диспансером, пологовим будинком з функціями перинатального центру, обласним
госпіталем для ветеранів
війни, наркологічним диспансером у Кропивницькому;
міською лікарнею імені Лисенка та Центром первинної

медико-санітарної допомоги Знам’янки; Олександрійською міською та районною
лікарнями, а також Центром
первинної медико-санітарної
допомоги Олександрії.
«Ми надаємо швидкі тести
на ВІЛ і гепатит С не лише за наявності симптомів і синдромів,
а за бажанням клієнтів, якщо в
них була ризикована поведінка чи інші причини пройти тестування. В разі виявлення ВІЛ
або гепатиту, медики направляють пацієнтів до нас для
подальшого супроводу. Для
цього у всіх перелічених вище

містах у нас є соціальні працівники, які супроводжують до
лікування, тестують оточення
хворого та надають психологічну підтримку. Проте, для
того, аби пройти тестування,
не обов’язково звертатися до
медичних закладів, це можна
зробити і в нас», – розповіла
Олена.

НАШІ КОНТАКТИ:
Кропивницький, вулиця

Якова Паученка, 51/44, Горбачова Валерія, 0663197261.
Олександрія, вулиця Першотравнева, 9, офіс 177, Тримбач Анатолій, 0990991182.
Знам’янка, вулиця Привокзальна, 20, Лемешенко
Наталія, 0669953848.

Довідково:
Статистика свідчить, що Україна
сьогодні посідає одне з перших місць
серед країн європейського регіону за
кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За приблизними даними, на початок 2018-го
в країні проживало 244 000 ВІЛ-позитивних людей. Кожен сотий у віці від
15 до 49 років – інфікований ВІЛ, що
є одним із найвищих показників серед
країн регіону. Впродовж 2018 року в
Україні щодня реєстрували 50 випадків
захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 — захворювання на СНІД і дев’ять випадків
смерті від хвороб, зумовлених СНІДом.
Гепатит С реєструються в Україні з 2003
року. Згідно з матеріалами офіційної
реєстрації випадків захворювання МОЗ
України, сумарно за 5 років (2013 – 2017
рр.) зареєстровано 32018 випадків інфекції. Крім того, частина населення не
охоплена послугами діагностики ВГС.

Не поза увагою. Наближаємося до тисячі
Проєкт «Підлітки поза увагою: поліпшення
доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для
вразливих підлітків в Україні», що реалізується ОБФ
«Повернен-ня до життя» за підтримки Французької
міжнародної експертизи ініціативи 5% через МБФ
"СНІД-Фонд Схід-Захід", охопив вже близько 789
підлітків в Олександрійському, Знам’янському та
Ново-українському районах. Нещодавно наші
помічники – волонтери проєкту, які допомагають
нам у профі-лактичній роботі з молоддю, отримали
мотиваційні набори за активність та залучення до
проєкту нових хлопців та дівчат, поширення
інформації
про проєкт та його послуги. Як
розповіла
соціальний
працівник
Наталія
Лемешенко, заохоченням стали набори із продуктів
харчування та гігієнічними засобами.

Відновлюємо роботу зі зменшення шкоди

Після деякої перерви, пов’язаної з
припиненням фінансування «Глобальним
фондом» і передачею цієї функції Центру
громадського здоров’я, ОБФ «Повернення
до життя» відновлює роботу над
програмою «Зменшення шкоди», якій ми
присвятили 17 років. Нам дуже приємно,
що МОЗ України в особі Центру
громадського здоров’я оцінили досвід і
внесок нашої організації в запобігання
поширенню ВІЛ і зниження шкоди,
пов’язаної із вживанням психоактивних
речовин, особливо ін’єкційних наркотиків
серед груп ризику в нашій області та
звернулись до нас з пропозицією
продовжити роботи після 5 місяців
простою.
Зазначимо, що Всесвітня організація

охорони здоров’я, Управління ООН з
наркотиків і злочинності і Об’єднана
програма ООН з ВІЛ/СНІДу рекомендують
впроваджувати
програми зменшення
шкоди як метод профілактики, лікування
та догляду у зв’язку з ВІЛ для людей, які
вживають
ін’єкційні
наркотики.
До
комплексу профілактичних послуг належать: програма обміну/видачі шприців
(для більшої доступності чисті шприци
краще видавати, а не обмінювати);
програма замісної підтримувальної терапії
та інші види лікування наркозалежності;
тестування на ВІЛ та консультування,
доступ до АРВ терапії; профілактика і
лікування захворювань, що передаються
статевим шляхом (ЗПСШ); програма видачі презервативів для людей, які вживають

наркотики ін’єкційно, та їхніх сексуальних
партнерів; адресна інформація, навчання і
комунікація для людей, які вживають
наркотики
ін’єкційно,
та
їхніх
сексуальних партнерів;
профілактика,
вакцинація, діагностика та лікування
вірусних
гепатитів;
діагностика
і
лікування туберкульозу (ТБ). Ефективність
програм зменшення шкоди доведено в
усьому світі.
Етичні принципи програми зменшення
шкоди залишаються незмінними в нашій
роботі, це: анонімність і конфіденційність
клієнта; терпимість до способу життя клієнта; толерантність і гуманність; робота в
умовах, зручних для клієнта; профілактика
ВІЛ-інфекції є пріоритетом стратегії зменшення шкоди.
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ТЕПЕР МИ ПОТРЕБУЄМО ВАШОЇ ДОПОМОГИ
Протягом 10 років Міністерство закордонних
справ Нідерландів через МБФ "СНІД-Фонд
Схід-Захід" надавало підтримку нашому місту
в розбудові центру для молоді, яка має досвід
вживання наркотичних засобів. За цей час
була проведена величезна робота, з якою при
бажанні можна ознайомитися, завітавши на
сторінку ФБ "ОБФ Повернення до життя":

Q-kod, на який
наведіть
камеру свого
смартфона
та перейдіть на
нашу сторінку ФБ

Тисячі підлітків за цей час мали змогу
отримувати зрозумілу для них інформацію про
наркозалежність,
сотні
молодих
людей
скористались соціальним супроводом, десятки
влилися в команду волонтерів та наразі
активно передають свій досвід і знання іншим
підліткам з групи підвищеного ризику. Ми без
перебільшення можемо сказати, що врятували
добру сотню молодих людей від смерті, яка
приходить разом з наркотичним кайфом під
час підліткових експериментів зі свідомістю.
Але що буде після листопада 2020? Саме до
цього часу ми ще будемо мати підтримку з
боку Нідерландів. Часу більше немає.

Звісно, без допомоги нідерландських платників податків все це було б неможливим.
ЧОМУ? Чому іноземці мають рятувати наших підлітків ,а наша місцева влада лише дякує,
підтримує палкими словами та обіцяє ось-ось повернути свою увагу і в цей бік. І так
протягом останніх 5 років! Саме тому ми вирішили звернутися з відкритим листом до
голови нашого міста Андрія Райковича.
Нагадаю, що таку підтримку від Нідерландів
отримали лише 4 обласні центри в Україні:
Кропивницький, Полтава, Харків і Чернівці. У
всіх цих містах, крім нашого, міська влада
виділила на пільгових умовах приміщення, в
яких проводиться робота з такими підлітками
та які служать свого роду ресурсним центром
для психологів місцевих навчальних закладів.
Крім цього, в форматі денної реабілітаційної
програми в них перебувають підлітки з групи
підвищеного ризику.
Таким чином, місцеві органи влади надали
приміщення і допомогли його частково
облаштувати, а міжнародна допомога профінансувала роботу самих фахівців, наповнила
необхідним інвентарем та технікою ці центри та
сприяла навчанню як державних, так і
громадських профільних фахівців. І це
спрацювало. Підлітки не залишилися поза
увагою,
батьки
отримали
необхідну
інформацію, а громада не втратила сотні
молодих дівчат і хлопців, яких вдалося
зупинити на різних етапах експериментів з
наркотиками.

міському голові м. Кропивницький
Райковичу А.П.
Шановний Андрію Павловичу!
Висловлюємо Вам свою повагу і звертаємося з
проханням врятувати розбудований і ефективний
механізм роботи з підлітками з групи ризику, який
протягом останніх 10 років працює в нашому місті
за рахунок коштів, наданих Міністерством
закордонних справ Нідерландів.
Під час пошуку необхідного приміщення ми
зіштовхнулися з явищем, коли звільняються
багато приміщень у зв'язку з реформуванням та
оптимізацією низки комунальних та державних
установ. Але вони чомусь дивним чином зникають
з переліку тих, які можна використовувати в
соціальних справах, а з часом з'являються вже
серед тих, які використовуються як комерційні
об'єкти.
Саме тому просимо Вашого особистого
втручання в процедуру розподілу таких
приміщень, щоб наш 10-річний досвід та
діяльність не зникли з переліку соціальних
технологій Кропивницького, а навпаки, щоб в
нашому місті таки з'явився центр денного
перебування наркозалежних підлітків зі всіма
позитивними результатами його діяльності.
З повагою,
голова правління ОБФ "Повернення до життя"

Олександр Остапов
ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
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В 2014-ому вона таки добралась до
ребцентру. На цей раз її життя
кардинально
змінилося.
Дівчина
перестала вживати, познайомилася з
парубком. Два роки тому він зробив їй
пропозицію руки і серця, Неля
погодилася,

З ПАЦАНКИ В ПАНЯНКИ

ВСЕ РІЗКО ЗМІНИЛОСЯ, КОЛИ ВОНИ З
СЕСТРОЮ І МАТІР’Ю ПЕРЕЇХАЛИ
ДО МІСТА. МАМА ПОЧАЛА ДУЖЕ
ПИТИ І ОДНОГО ДНЯ ПІШЛА З ДОМУ,
ЯК ВОНА СКАЗАЛА, В МАГАЗИН ЗА
ХЛІБОМ – І НЕ ПОВЕРНУЛАСЯ.

Якщо б хто побачив фото Нелі
декілька років тому з її весілля, то ніколи
б не повірив, що на них одна і та ж
людина. На сьогоднішніх фото в
соціальних мережах усміхнена доглянута молода жінка, а на фото де тримає
цуценя - істота незрозумілої статі в
компанії безхатченків, яких годують
безкоштовними благодійними обідами в
центрі міста. За словами її знайомого
Володимира, з кількох людей на фото
живою залишилася тільки вона. Одного її
товариша
знайшли
мертвим
від
ножового поранення, інші – померли від
цирозу.

З КІЛЬКОХ ЛЮДЕЙ НА ФОТО ЖИВОЮ
ЗАЛИШИЛАСЯ ТІЛЬКИ ВОНА.
ОДНОГО ЇЇ ТОВАРИША ЗНАЙШЛИ
МЕРТВИМ ВІД НОЖОВОГО
ПОРАНЕННЯ, ІНШІ – ПОМЕРЛИ ВІД
АЛКОГОЛЮ.
Неля неохоче розповідає свою
історію, відчувається, що оминає багато
моментів. У її спогадах не тільки горілка,
жорстокість і жалюгідне існування.
Спогади раннього дитинства – теплі і
сонячні. За її словами, тоді у неї із
сестрою була звичайна нормальна
родина, люблячі батьки. Що трапилося з
батьком, де він подівся, вона не пам’ятає,
була надто малою. Все різко змінилося,
коли вони з сестрою і матір’ю переїхали
до міста. Мама почала дуже пити і одного
дня пішла з дому, як вона сказала, в
магазин за хлібом – і не повернулася.
Що з нею трапилося, Неля не знає і по
сьогодні. Тоді їй було лише 12.
Так у неї залишилася лише сестра, з
якою вони потрапили спочатку до одного
інтернату, потім до іншого, разом із них
тікали, разом нюхали клей та робили все,
що в підлітковому віці здається крутим і
сміливим.
Після 16-річчя Неля потрапила до
в’язниці. Дівчину засудили на три роки…
за нанесення важких тілесних ушкоджень
іншій
людині.
Достроково
вийшовши з в’язниці, сирота опинилася
взагалі на вулиці й без жодних засобів до
існування.

ДІВЧИНУ ЗАСУДИЛИ НА ТРИ РОКИ…
ЗА НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ
УШКОДЖЕНЬ
Однак невдовзі познайомилася з
парубком і стала жити з ним. Хлопець
зловживав наркотиками, а через деякий
час і Неля пристрастилася. Так тривало два
роки. Аналогічний спосіб життя вела і
сестра. Власне, через це життя сестри
обірвалося ще до 20-ти.
«Остаточно ж мене підкосила смерть
співмешканця. Я ще більше стала пити і
ковтати що трапиться для кайфу. Мій
єдиний знайомий з нормальних людей
Володимир запропонував звернутись за
допомогою в реабілітаційний центр. Я
поїхала, а через два дні повернулася і
вживала ще більше все що вставляє і що
могла дістати. Та одного дня все ж таки
вирішилась. Поїду знову"- розповідає Неля.

адже, як і всі, мріяла про сім’ю, надійний
тил і чоловіче плече, домашній затишок і
дітей. Все це сьогодні вона має. Рік тому
Неля стала мамою. У них з чоловіком
народився син.
А Володимир і досі зберігає в своєму
архіві фото Нелі в компанії безхатченків
і з її весілля, щоб її приклад слугував
іншим, що все можна змінити на краще,
скільки б не випало випробувань.

ВОЛОДИМИР ЗБЕРІГАЄ В СВОЄМУ
АРХІВІ ФОТО НЕЛІ В КОМПАНІЇ
БЕЗХАТЧЕНКІВ І З ЇЇ ВЕСІЛЛЯ, ЩОБ ЇЇ
ПРИКЛАД СЛУГУВАВ ІНШИМ, ЩО ВСЕ
МОЖНА ЗМІНИТИ НА КРАЩЕ,
СКІЛЬКИ Б НЕ ВИПАЛО
ВИПРОБУВАНЬ.
ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»
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