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ОСВІТНЬО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ:ДОСВІД ТА
ПЕРСПЕКТИВИ

АНОТАЦІЯ. У статті, з урахуванням сучасних

тенденцій 1 нормативно-правового забезпечення У

розвитку освіти та територіальних громад в Україні

зокрема їх децентралізації та об'єднання, розкрито

проблему освітньо-профілактичної роботи за участі

соціальних працівників, її стан у нормативно-
правовому забезпеченні 1 на прикладах

просвітницьких заходів та соціальних проектів

профілактичного змісту, у контексті основних
підходів до розв'язання соціальних проблем (на

основі надання соціальних послуг; на основі

розвитку громади); розкрито зарубіжний досвід
реалізації моделі соціальної роботи на основі
розвитку громади; її інтегративний контент;

запропоновано авторське визначення поняття
«освітньо-профілактична робота соціального
працівникау громаді».

Ключові , слова: територіальна громада;

освітньо-профілактична робота; соціальні

працівники; моделі соціальної роботи; інтеграція;

партнерство.
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Вступ
Складність завдань, пов'язаних 3 процесами децентралізації громад,

реформування освіти і водночас розвитком деструктивних соціальних явищ у

сучасній Україні актуалізують потребу активізації освітньо-профілактичної

роботи та посилення ролі соціальних працівників у мобілізації громад на

розв'язання існуючих у них соціально-педагогічних (проблем, пов'язаних з

навчанням, вихованням, соціальним самопочуттям членів громади. Ці проблеми
знаходять відображення в індивідуальній та груповій свідомості, базових

цінностях, соціальних очікуваннях і життєвих пріоритетах, проявах культури,

моделях поведінки, мірі згуртованості, соціальному становищі дітей, сімей та

інших членів громади.
Наразі реформа децентралізації в Україні (яку планується завершитиу 2020

році) асоціюється з кількістю утворених ОТГ (об'єднання територіальних

громад), місцевими бюджетами та органами місцевого самоврядування. На такі

маркери орієнтують Закони України

|

«Про добровільне об'єднання

територіальних громад» (2015), «Про місцеві вибори» (2015), «Про

співробітництво територіальних громад» (2014), Концепція реформування

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014). У

відповідності до кількісних маркерів поки що систематично ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 1

моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого

самоврядування. Показники якості життя та підвищення якості надання послуг у

громаді визначаються прогностично і ще не стали пріоритетом державної

соціальної політики. Їх розробка ускладнюється сучасним станом економіки,

інноваційним характером змін та станом розвитку соціальних інституцій в

об'єднаних територіальних громадах України.

Високий потенціал у профілактиці негативних соціальних явищ містить

реформаосвіти, нормативні положення та інноваційніідеї якої закладенов Закон

України «Про освіту» (2017), Концепцію реалізації державної політики у сфері

реформування загальної середньоїосвіти «Нова українська школа» на період до

2029 року (2016), Концепцію розвитку громадянськоїосвіти в Україні (2018) та

ін. Ними концептуально визначено орієнтир на формування компетентностей,

розробку нових стандартів освіти, розвиток педагогіки партнерства та

громадянської освіти як такої, що буде охоплювати всі складники,рівні, види

освіти (формальну, неформальну, інформальну), а також всі вікові групи

громадян, у тому числі освіту дорослих. Реалізація визначених орієнтирів

сприятиме комплексній організації освітньо-профілактичної роботи щодо

соціально-педагогічних проблем окремих громад та посиленню в такому процесі

ролі соціального працівника. Визначена перспектива актуалізує потребу

узагальнення та осмислення вже напрацьованого у цьому досвіду.

Аналіз останніх публікацій.
До аналізу проблеми діяльності соціального працівника у територіальній

громаді дослідники зверталися в різних аспектах, зокрема щодо: соціального
партнерства  (П.Грінер, А.Колодій, О.Кушнір, М.Скиба, В.Скуратівський,
В.Якимець), покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям у громаді,

розкриття технологій активізації громади (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько,І. Звєрєва,
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своя Теїата
Айекзісієпко, мето ,очко), узагальнення соціологічних дів в оцінці

. . Петр Т. Семигіна), соціальної
Г. Лактіонова, Ж. Пе (М. Боп,Д. Боп, 1. , 9г роботреб членів громаді селенню  (К. Іващенко, ЇЇ. Козубовськапроблем і п послуг на -

іальних - я
з надання соцобливостей соціальної роботи у зарубіжних країнах(Г. Брагер,

Г. Слозанська), байо, Ю. Палагнюк, В. Поліщук, П. Тейлор) та інші. Однак
. , 7 2

А. Капська, профілактичної діяльності соціального працівника у громаді

блема освітньо
|

про ала предметом спеціального дослідж
ення і

ще не ст і - проаналізувати особливості та сучасний стан
ії завдання ста . : : 5

Мета 1 Д роботи соціальних працівників у територіальних
. : ої

світньо-профілактичн я м

громадах України, розкрити 1 інтегративний контент.

етодологія дослідження 2 . о.
Метод інні соціальних процесів, які відбуваються у

Основоположними у розумінні ; - ; :
громаді, та оцінки ефективності діяльності у громаді соціального працівника

визначаються положення соціальної теорії груп, зокрема теорії соціальної
структури (Т.Гоббе, Ч.Кулі, В.Шілз), теорії групи інтересів (А.Бентлі, Г.Алмонд),
теорії групової динаміки (М.Шоу), теорії групової дії (М.Олсон), теорії обміну

(Дж. Хоманс), ідея поєднання виховних впливів сім і, школи 1 громади (П.

Наторпі).
В основу методології нашого осмислення проблеми покладаються положення

соціальних теорій, а саме: теорії соціальних систем, яка орієнтує на
усвідомлення того, що суспільство як соціальна система складаєтьсяз цілого ряду

інших систем, змінюється у своїх структурних компонентах залежно від
ускладнення соціальних функцій, а система дії визначається способом взаємодіїз

навколишнім середовищемта має відповідати основним функціям -- адаптації,
наслідування, цільового досягнення, інтеграції (Парсон, 2000); теоріїсоціальної

дії, яка спрямована на обгрунтування потреби не тільки в осмисленості,
усвідомленості соціальної дії, спрямованої на іншого, а й у її визнанні у
виправданих очікуваннях; потреби у практичних рекомендаціях для програм
соціальних змін (Вебер, 2006). Наведені концептуальніідеї теорії соціальноїдії
знаходять своє підтвердження у фаховій діяльності сучасного соціального
працівника яксоціально-ціннісної діяльності та актуалізують необхідність Її
позитивного підкріплення у суспільній думці, теорії соціального реалізму яка
акцентує увагу на онтології соціальної реальності та обгрунтовує ідеї
згуртованості, партнерства і соціальної солідарності (Дюркгейм, 1995). Ідеї
общинної педагогіки (за місцем проживання)і «громадського виховання», зокрема
щодо ролі найближчого соціального середовища і узгоджених його впливів,
сновиховного середовища у територіальній громаді У
проблеми образа корленніанноно Основними методами осмислення
Основначастина туальнийаналіз емпіричної інформації та проектування.

знатиграмі тк фориаупераженя іо
різноспрямованих енвбннниоХ погонюни ореднитино упровало, вуєактуальні потреб програм і цільових проектів, зміст яких врахову
к «отреои членів громади, орієнтований на формування них необхідних
омпетенцій, а також на вид! рмув Уї ь на

рішення та упередження проблем, які впливают
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соціальне самопочуття людини та міру її залучення у життя громади. У фаховій
діяльності соціальних працівників

з

освітньо-профілактична робота може
здійснюватися шляхом надання соціальних послуг. Її ефективність передбачає
чітку орієнтацію на потреби цільових груп, динаміку їх змін та систематичне
підвищення якості соціальних послуг.
У вітчизняному досвіді основними і безпосередніми надавачами соціальних

послуг у територіальних громадах визначено територіальні центри соціального
обслуговування, центри соціальних послуг, неурядові (громадські) організації.
Вони здійснюють послуги у відповідності до існуючих індивідуальних потреб

вразливих категорій населення та розроблених індивідуальних планів допомоги,

на підставі укладених договорів (між надавачем і отримувачем), а також шляхом
внутрішнього моніторингу щодо оцінки їх якості.

Згідно «Типового положення про територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних послуг), який було затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. ( Хо 1417) «Територіальний

центр утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання
соціальних послуг громадянам, які потребують сторонньої допомоги, за місцем
проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування»
(Туріса! ргоуізіоп бог ре іегтйогіа! сепіег..., 2018).

Структурою Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) як державної установи передбачено функціонування
відділень, основними завданнями яких є надання соціальної і паліативної

допомоги вдома громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, невиліковно
хворим (які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги),
адресної допомоги і виконання соціальних програм, здійснення соціально-
медичноїреабілітації.

Зміст діяльності структурних відділень передбачає реалізацію комплексу
соціально-побутових, психологічних, інформаційних, соціально-педагогічних та
інших соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності і певної

соціальної активності осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах. У

відділеннях паліативної допомоги вдома, які вперше в історії України почали

діяти у Печерському мррайоні м. Києва, використовується потенціал
мультидисциплінарних команд для забезпечення потреб пацієнтів та їхніх

родичів. Паліативна допомога вдома, що надається на базі територіального

центру, включає: надання соціально-побутової допомоги соціальним робітником,

консультації психолога, надання медичних консультацій 1 допомоги. У

приміщеннях територіального центру з клієнтами здійснюються не тільки

індивідуальні, а й групові форми роботи. Зокрема проводяться навчання для осіб

пенсійного віку, організовується робота кабінету психологічного розвантаження,

підтримуються зв'язки із закладами культури й мистецтва для організації

дозвілля громадян похилоговікутаосіб з інвалідністю (організовуються зустрічі
з митцями, проводяться заходи з нагоди святі видатних подій,засідання клубів за

інтересами), відбуваються індивідуальні та групові заняття з лікувальної

фізкультури. До прикладу, у Територіальному центрі соціального обслуговування

в Печерському районі м. Києва у відділенні денного перебування в 2016 році

організовано надання такої соціально-педагогічної послуги, як «Університет
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екзісієпко, Тейапа
|

ого віку». В ньому надавалась можливість на більше ніж 10 «факультетах» |

чаті основи здоров'я, психологію, мистецтво, хореографію, декоративно- |

вле мистецтво, релігієзнавство, краєзнавство, інформаційні технології, |

поза мови (англійську, німецьку, польську, французьку,іспанську, італійську) |

тощо. У такий спосіб задовольнялись освітні потреби та потреби у духовному |

розвитку отримувачів соціальних послуг (Тье оббісіа! шіегпеї рогіа! оїбе Ресбегеї |

Різіісі Зїаїе Апіпізігайоп і Куїу, 2016). Цей приклад не поодинокий. | |

Упровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» у |

всіх районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання |

|

|

 

соціальних послуг) м. Києва здійснюється на виконання наказу Міністерства

соціальної політики України «Про впровадження соціально-педагогічної послуги

«Університет третього віку» (Ме 326 від 25.08.2011). Згідно відомчих

інформаційних матеріалів у 2016-2017 навчальному році на 78 факультетахта у
43 гуртках навчалися 2 022 особи, значна кількість З яких відвідували покілька

факультетів та гуртків одночасно. За навчальний період працівниками

територіальних центрів, запрошеними професіоналами та волонтерами проведено

4357 занять (3029 занять на факультетах та 1328 - у гуртках). Найбільшою

популярністю користувалися факультети «Інформаційних технологій»,
«Прикладного та художнього мистецтва» й «Іноземної мови», які запровадженіі
функціонують у 8 з 10 територіальних центрах столиці (Дерагітепі ої Босіа!
Роїісу, 2018).

Фахівці відмічають у людей похилого віку велике бажання навчатися. Їх

залучення в «Університет третього віку» після виходу на пенсію допомагає в
адаптації до нової соціальної ситуації свого життя, у змістовному спілкуванніз

іншими, підтримці інтелектуальних здібностей, відкриттю в собі нових талантів,
формує в них оптимізм (ВовиізкКа, 2017, р. 103-111).

Аналіз нормативно-методичного забезпечення надання соціальних послуг

переконує у державному регулюванні соціальних послуг. Так, Наказом
Міністерства соціальної політики (2018р.) затверджено Методичні рекомендації
щодо виконання повноважень ОТГ у сфері соціального захисту населення.
Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій цим наказом було дано такі завдання: сприяти в
упровадженні моделі адміністрування надання соціальних послуг і соціальної

підтримки населення у 38 об'єднаних територіальних громадах; забезпечити
навчання працівників уповноважених підрозділів (посадовців) пілотних ОТІ
шляхом відпрацювання комунікативних навичок, техніки ведення співбесіди,

інформування громади про прийняття рішень; здійснювати координацію І

взаємодію з партнерами в упровадженні інновацій та інтегрованих соціальних

послуг, соціальних мікропроектів; проводити інформаційно-роз'яснювальну
роботу серед населення із залученням ЗМІ(2018).

Конкретними прикладами виконання даного наказу сприймаються вже
проведені у територіальних громадах просвітницькі заходи та соціальні проекти
профілактичного змісту. Так, у грудні 2017 року в ході виконання проекту
«Розробка концепції та функціонально-структурної моделі інтегрованої систем

соціального захисту в Україні (реалізується Охіогі Роїйїсу Мапаретепі ою
МБО «Партнерство «Кожній дитині» за підтримки Дитячого фонду о
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ЮНІСЕФ), відбувся семінар, де розглядались питання повноважень ОТГ щодо
соціального захисту населення та захисту прав дітей, ролі сімейно-орієнтованого
підходу, механізмів соціального планування, основних характеристик, базових
параметрів моделі ІССЗН, технології кейс-менеджменту в соціальній роботі й
інше.
За ініціативою |-ІЕАГ (Програма «О-ІБАГР з Європою») та за участю

Міжнародної благодійної організації «Партнерство

|

«Кожній дитині»
започатковано проект для об'єднаних територіальних громад «Громада для
людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг»
(листопад 2018 - серпень 2019) з метою підготовки керівників та спеціалістів
соціальної сфери у запровадженні моделі інтегрованих соціальних послуг для
вразливих категорій громади та підвищення відповідальності за їхню безпеку і
благополуччя. Згідно

/

комплексної програми передбачено

ш

навчання |і
консультування фахівців у питаннях соціального захисту та сфери соціальних
послуг, обмін досвідом та кращими практиками у запровадженні інноваційних
методик та технологій соціальної роботи (Еуегу СрЬіЙ8 Рагіпег5пір, 2018).

З метою надання вчасноїта якісної (адекватної до потреб) адресної допомоги
членам громади, у листопаді 2018 року було презентовано пілотний проект
«Міждисциплінарний підхід з надання соціальних послуг громадам Рівненщини».
Ним передбачається налагодження партнерства у системі «держава - бізнес -
громада». Згідно проекту розробляються «Карти соціальної спроможності
громад». У подальшомувони слугуватимуть підставою як для об'єктивної оцінки
потреб громади,так і для оцінки ОТГ за параметром надання соціальних послуг
(КадіоТгек). Наведені приклади,а також аналіз інформації, розміщеної на сайтах
територіальних громадта звітної відомчої документації соціальних служб різних
рівнів свідчить про розгортання освітньо-профілактичної роботи (Те зосіаї
ргоіесі ої ОТС..., 2018).

Водночас загальна оцінка реальної ситуації щодо стану соціальної роботи в
територіальних громадах вказує на певні проблемиі тенденції, а саме:

- відбувається скорочення мережі існуючих територіальних

1

центрів
соціального обслуговування;

- соціальних працівників включають до штату виконкомів об'єднаних
територіальних громад;

- реформування територіальних громад в Україні певною мірою
супроводжується розробленням методичного інструментарію на активізацію в
них соціальноїроботи,її здійснення у відповідності до державних стандартів;

- як домінуюча, в Україні відпрацьовується модель адміністрування надання
соціальних послуг і соціальної підтримки населення в об'єднаних територіальних
громадах, зовнішнього керування освітньо-профілактичною роботою.

Між тим, у міжнародній практиці соціальної роботи в громадах
диференційованодва основні підходи до розв'язання соціальних проблем:

1) на основі надання соціальних послуг;
2) на основі розвитку громади (Ворр г Ворр, 1998,28).
Їх принципова різниця виявляється в тому, що за першого підходу рішення,

ініціативи щодорізних заходів і різних груп потребуючих осіб надходять ззовні,
від інших (напр. державних інституцій, громадських організацій). Вони,
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4. пов'язані з соціальною політикою, рероржами: ча упровадженнямзазвичай, п ктів), за другого - ініціюються зсередини, від членів громаду
соціальних проє овуються на поліпшення благоустрою громади, організацію

бїїайноційнтя, підтримку нужденних членівтромади; ВИЯВЛЯЮТЬСЯ
способу ового втручання). Успішний досвід реалізації моделі ,Соціальної |

Вутрімади залодимо у зарубіжномудосві ївр
ро тих країнах, які вирізняються стабільністю у захисті СВОЇХ ЦІННОСТей | |

культурних надбань. Освітньо-профілактична робота в них здійснюється з |
я

урахуванням традицій інтеграційної взаємодії вання учителів, представників

громадських організацій та місцевих органів управління. б о |
Проте, реальна практика переконуєі в тому, що позитивніи найбільшою |

мірою досягаються за умовивикористання двох ПІДХОДІВ. Як справедливо |

стверджував Ф.Тейлор, жоден із соціальних інститутів не є досконалим,тому, з |
одного боку, потребує допомоги інших, а з іншого - може компенсувати взаємні |
недоліки і невдачі (Тау/ог, 2010). . п |

Також необхідне розуміння того, що ефективність соціальної і соціально- |
педагогічної роботи у громаді також значною мірою залежитьвід врахування її |
внутрішньої структури: наявності та функціонування РІЗНИХ соціальних |
інституцій (управлінські органи, заклади освіти різних рівнів і форм власності, |
заклади культури, виробничі установи, заклади сфери обслуговування, соціальні;
служби і центри, неурядові організації тощо); невеликих згуртувань за |
інтересами (школярі, молодь; інтелігенція; молоді сім'ї; члени клубів і гуртків;
прихожан та інших); соціальних груп зі специфічними потребами (одинокі, |
пенсіонери,особиз інвалідністю,діти-сироти, неповнісім'ї та інших). А також їх |
активності - всі ці інституції і неформальні малі громади є суб'єктами |
територіальної громади, мають здатність до відтворення або творчого вияву |
соціальної активності, спрямованої на задоволення потреб як громади в цілому, |
так і окремих їїчленів.

З урахуванням сучасних соціально-виховних викликів посилюється потреба |
більш активного залучення батьків до спільної із закладами освіти і культури
виховної діяльності з дітьми, правової просвіти батьків, надання батькам
допомоги у сімейному вихованні дитини, спільної організації соціального захисту
дітей, утвердження здорового способу життя сімей, молоді, громади в цілому
тощо.

Нам імпонує думка Т. Парсонса про те, що відносини партнерства, які
виникають між суб'єктами соціальної взаємодії, ініціюють розвиток нового типу
відносин (Рагвоп5, 2000, 256).

. Освітньо-профілактична діяльність у громаді потребує здійснення на різних
рівнях:

-робота з дітьми (сприяння в їх соціалізації через систему соціально"
культурних заходів, в соціальній інтеграції у життя громади, розвитокактивності);й

Сробота серед дорослого населення шляхом їх залучення в активигромадське життяі в різні форми освіти;-
. . .

.

і
б

; активізація діяльності дорослого населення громади у вихованні молод!поліпшенні життяв громаді.
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Така ідея закладена нами в авторську «Концепцію соціально-педагогічної
підтримки сім'ї та сімейного виховання у місцевих громадах».

|

В ній
визначається, що стратегічна мета соціально-педагогічної підтримки полягає в
активізації громади у розв'язанніїї актуальних соціально-педагогічних проблем,
наданні допомоги сім'ям і дітям груп соціального ризику,об'єднанні у подоланні
дитячої злочинності і злочинів проти дітей, оптимізації функції соціального
контролю громади за процесом соціалізації особистості, профілактиці
беззмістовного дозвілля батьків дітей і порушень громадського спокою, розбудові
цілісного виховного середовища дитини на засадах інтеграції виховних силрізних соціальних інституцій, розвитку традицій добросусідства (АПекзісіспко,
2017, 52).

Освітньо-профілактична діяльність у громаді потребує розвитку і активноговикористання ресурсного потенціалу громади (освітніх і культурних ЗаКЛеДІВ -
дошкільного закладу, школи, музеїв, бібліотеки, спортивних секцій, різнихцентрів і служб) та застосування інтерактивних форм роботи (утворення групвзаємопідтримки, клубів за інтересами, арт-студій, творчих майстерень,просвітницьких тренінгів, майстер-класів, бізнес-проектів і соціальних проектів,ігор і змагань, доброчинних акцій, організація масових просвітницьких акцій за
різною тематикою тощо).

.В умовах створення цілісності, і це підтверджується на прикладідемократичних суспільств (країн Європейського союзу, США, Канади),
інтеграційний контент соціальної та соціальноїі соціально-педагогічної роботи в
громадах стає наскрізним. Завдяки чому змінюються самі компоненти, що
входять до структури цілого (сім'я, школа, малі громади), з'являється нова
інтегративнаякість (яка знаходить відображення у сучасних тенденціях розвитку
територіальної громади і активності її членів). Також з'являються нові
властивості інтеграції як цілісності, і вони визначаються (її особливими
інтегративними зв'язками, побудованимина: спільності цілей, балансі інтересів,
прозорості та зрозумілості інформації, її доступностідля всіх учасників взаємодії,
прозорості діяльності, публічній звітності, систематичному інформуванні
громадськості про досягнуті результати та заплановані дії (шляхом
оприлюднення різних видів інформаційних продуктів), обов 'язковості, однакової
відповідальності сторін

з

за

/

виконання добровільно ухвалених рішень,спрямованості на задоволення освітніх , потреб, відкриття

|

перспектив
професійного зростання соціальних працівників, цивілізоване вирішення спірнихпитаньі конфліктів.

Висновки

За нашим уявленням, осмислення сучасного стану розвитку територіальнихгромад та стану освітньо-профілактичної роботи в них відкриває нові можливостідля соціальноїпедагогіки і соціальної роботи як у науковому,так ів практичномувідношенні, зокрема щодо проведення спеціальних досліджень з метоювиявлення й обгрунтування закономірностей і механізмів складних інтеграційнихпроцесів у житті спільнот, можливостей забезпечення суспільних інтересів восвіті і через освіту, особливостей імплементації принципу партнерства угромаді, створення «соціальних коаліцій» у реалізації освітніх реформ |
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і і і озроблення та |
профілактиці негативних соціальних явищ, розр упровадженну |

технологій активізації громади.
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СОММОМІТУ: ЕХРЕКІЕХСЕ АМР РЕВ5ЗРЕСТІУЕ8

Тегіапа Аїйекзіеіепко, РА.О. оРеаароєісаї 5сієпсез, Аз5осіаіе Рко/г550г, Неаа0

босіаї Редавору ГаБогаїогу, Ізійиіеок Едисатоп Регобіетз Маїіопа!Асадйету 0Ї

Редавозіса! 5сієпсез о МЕиаїпе, аїекзеепко1дд)стаї!. сот

АБзітасі, Іп Ше апісіе, уе ігіеа іо 5Ноуу Йне ситепі ігепаїіп те ітріететатіоп о|

ге|отт5 іп Ше едисайоп апа аесепітаїїгатоп ої іекгіїокіаї соттипійез іп (Лтаїпе,

Шеїг погтаїує, Іеваї апа теїйоаоіовісаї зирроп, те ргобіет о/ едисаїопаї апа

ргеуепіїуе уотк улій не ратісірайоп 0/ 5осіа! ухокегз аз аїгесі ргоуїдетз о/зосіа!

5екуісез із кеуваїед, йз огіепіаїоп 10 тег! іреехізіїпя іпаїміднаї пеейз 0/ уніпекавіе

саїерогіез тетбегз о їйе соттипі), іпсішаїпя Ре/ипсіїопіпя о)їйе Бгапсйез о)Ше
Темгіїоніа! Сетіег ої босіаі 5екуїісез; Бресійс ехатрієз о) єдисаїопаї теазигез апа

зосіаї ргоесія ої ргеуепіїуе таїпіепапсе ої поп-роуеттеніаї ограпігаїопія аге
ргезепіеа, їеу аге апаїугед іп Ше сопіехі ої те Разіс арргоаснез іо 5оїуїне зосіаї

ргобіет5 (оп Ше Разіз ої ргоуідїпя зосіа! 5егуісез, оп Ше Базіз о) соттипіїу

даеуеЇортепі); Ше айіпог'з ає/пійоп о те сопсері 07 "едисатіопаї апа ргеуепіує
уюгк ої а 5осіаї угогкек іп Ше соттипійу" із ргорозед; не ситепі ргобієтз апа
тодет іепаепсіез їйе зіаіе оїзосіаімогкК іп Не іеттйогіаї соттипіїез о; (Жтаїпе аке

дегеттіпей, апа Ше тоае! ої адтіпізігаїоп о) ргоуізіоп Ше 5осіаї зегуїсез аз а
дотіпапіопе із іпсиава; їе іазКк о/ аеуеіортепіоїрагіпетзНір аз а теспапізт о
деуеїортепі ої а пеу» іуре о соттипіу геіаїйопя іп їйе соттипіу, ітіеятмайоп ої

едисаїопа!/оксез ої те зсПооі, /атіїу апа соттипіїу оп ітргоуїпє те диаїйу ої

5осіаї зегуїсе5, іпсіцаїпе їйгоцяй соттипіу-Базед едисаїопа! апа ртеуепіїує урюкк,

уа5 асішаїілед; Ше Іеуеїз 0) ограпіхайїоп ої едисаїопа! апа ргеуепіїує уюкк іп Ше
соттипіїу апайз мезоиксе зиррогі Пауе Бееп дезірпей.

Кеу тогаз:іеугйогіа! соттипі)у; едисаїіопа!апаруєуеніїує урогі;зосіа! уомКет5;
тоаеіз оїзосівіут;іпіертатоп; рагпетзпір.
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