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1. Вступ
Iсторiю та традицiї руху за тверезий спосiб життя (ТСЖ) на
Львiвщинi, а також його сьогоднiшнiй стан було зроблено спробу
висвiтлити у попередньому дослiдженнi [1]. Дану тему не можна
вважати вичерпаною, тому продовжуючи її i враховуючи наявне становище, видається доцiльним розглянути перспективи подальшого
розвитку цього руху. Зокрема, такий розвиток включає: залучення
нових учасникiв, створення нових осередкiв, пiдвищення квалiфiкацiї учасникiв руху, залучення до спiвпрацi фахiвцiв, оволодiння
новими перспективними методами протидiї рiзним видам узалежнень
тощо, а також розбудову структури самого руху та управлiння ним.
Причому належна органiзацiя i створення рацiональної структури
руху сприятиме успiшному вирiшенню iнших завдань. Вiдтак, саме
розробка ефективної моделi структури та органiзацiї дiяльностi руху
за тверезiсть на рiвнi регiону буде перебувати в центрi цього викладу.
Рух за тверезiсть на Львiвщинi має свою iсторiю, традицiї i певне поширення (наявнi також деякi здобутки та накопичено чималий
досвiд), проте сьогоднi вiн доволi слабкий, розрiзнений i неорганiзований, через що не може похвалитися значними досягненнями [1].
Вiдтак, постає необхiднiсть його впорядкування та подальшого розвитку й поширення; ця обставина диктує мету нових пошукiв. Дане
дослiдження базується на результатах попереднього, яке було присвячено вивченню iснуючих структур, що могли б створити основу
руху за тверезiсть у регiонi i, фактично, є його продовженням.
Мета: розробити перспективну модель органiзованої структури
руху за тверезiсть на Львiвщинi, яка б враховувала наявнi традицiї,
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досягнення, була життєздатною, максимально простою, ефективною
та придатною для впровадження, у т. ч. в iнших регiонах.
Для досягнення мети необхiдно вирiшити наступнi завдання:
• сформулювати базовi принципи, якi необхiдно реалiзувати при
розробцi i створеннi оптимальної структури громадського руху
за ТСЖ;
• розробити таку структуру, враховуючи накопичений досвiд та
наявнi можливостi;
• розглянути можливостi варiанти управлiння структурою руху
за тверезiсть i запропонувати оптимальний варiант, придатний
для реалiзацiї в наявних умовах;
• розглянути можливостi та перспективи її впровадження та
поширення в сучасних умовах.

2. Основна частина дослiдження
Перш нiж створювати саму структуру, необхiдно розробити її
адекватну модель. В основу такої моделi закладено кiлька рацiональних принципiв, дотримання яких дозволить забезпечити оптимальнiсть та ефективнiсть усiєї запропонованої структури, тобто зробить
її життєздатною. Цi принципи можна сформулювати наступним
чином.
1. Першою необхiдною умовою побудови такої структури є врахування традицiй i наявних здобуткiв. Згiдно з цим передбачено
не створювати без необхiдностi нових пiдроздiлiв для забезпечення
дiяльностi руху, а максимально використати наявнi, їхнiй потенцiал,
ресурси, досвiд тощо.
2. Другою важливою умовою є необхiднiсть створювати i розвивати потенцiал руху саме як громадської сили, оскiльки на
пiдтримку держави, як свiдчить досвiд, не можна розраховувати.
Цьому є достатньо доказiв: легалiзацiя реклами алкоголю на телебаченнi, продаж алкоголю i цигарок поблизу навчальних закладiв
тощо. Керiвники владних структур всiх рiвнiв нерiдко є власниками
алкогольного бiзнесу або отримують прибутки вiд нього, тому не
зацiкавленi в наявностi руху за тверезiсть i всiляко саботують його.
3. Третя важлива умова, необхiдна для забезпечення ефективностi руху: основнi зусилля спрямовувати не на подолання алкогольного узалежнення, а на профiлактику вживання алкоголю серед
усiх верств населення, пiдлiткiв i молодi передовсiм.
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4. Необхiдно також забезпечити спiвпрацю з державними структурами та органiзацiями, якi дiють у цьому напрямку i готовi до
спiвпрацi з рухом за тверезiсть. Хоча як ранiше, так i тепер вони
працюють вкрай неефективно, проте, як показує досвiд спiвпрацi,
можуть приносити значну користь руховi за тверезiсть.
5. В основi моделi повинно бути ефективне управлiння цiєю
структурою, покликане забезпечити його злагодженiсть та органiзованiсть.
Враховуючи наведене, можна запропонувати наступну структуру громадського руху за ТСЖ.
1. Перш за все, в цю структуру повиннi увiйти створенi при
храмах братства тверезостi. Не тiльки тому, що вони iсторично стали першими осередками боротьби за тверезiсть у регiонi i активно
вiдроджуються при храмах краю, як у мiстах, так i в сiльськiй мiсцевостi. Такi осередки не вичерпали свiй потенцiал i можуть приносити
велику користь руху.
2. У таку структуру необхiдно включити всi дiючi осередки
спiльнот АА та АН («анонiмних алкоголiкiв» i «анонiмних наркоманiв»). Причому, оскiльки на сьогоднi саме вони роблять найбiльший
внесок у роботу з узалежненими в регiонi, їх потрiбно i надалi всiляко
пропагувати, пiдтримувати, поширювати i змiцнювати.
3. Далi потрiбно задiяти всi громадськi органiзацiї, що займаються пропагандою здорового i ТСЖ, а також протидiєю поширенню
рiзних видiв узалежнень — як цивiльнi, так i релiгiйнi. Поки що вони
не роблять значного внеску у рух за тверезiсть, проте мають значний
потенцiал для розгортання такої дiяльностi.
4. Для подальшого розвитку руху та вдосконалення методiв
роботи необхiдно налагодити роботу груп, що працюють за методами О. Довженка, А. Карра та Г. Шичко. Наразi на Львiвщинi
таких немає, проте саме у їх створеннi слiд вбачати найбiльший
нереалiзований потенцiал руху за тверезiсть.
5. Силами як громадських органiзацiй, так i фахiвцiв державних установ, якi погодяться спiвпрацювати з рухом за тверезiсть, а
також викладачiв навчальних закладiв, необхiдно органiзувати профiлактичну роботу серед учнiв шкiл та iнших навчальних закладiв.
Такi групи фахiвцiв повиннi бути постiйно дiючими та охоплювати
роботою, по можливостi, всi навчальнi заклади мiста, а в перспективi
i областi (що стане можливим лише за умови залучення до спiвпрацi керiвництва та викладачiв цих закладiв). Профiлактичну роботу
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можна налагодити за однiєю з вiдомих i перевiрених на практицi
методик (див., наприклад, [2]).
6. Постає необхiднiсть управлiння всiма iснуючими пiдроздiлами цiєї структури. Роль керiвного та органiзуючого начала громадського руху повинна взяти на себе провiдна громадська органiзацiя,
яка має найбiльший досвiд та здобутки у цiй галузi. Такою органiзацiєю могло би бути вiдновлене протиалкогольне та протитютюнове
товариство «Вiдродження», проте поновити його роботу не вдалося. Вiдповiдно, потрiбно шукати iншу громадську органiзацiю, але
наразi такої (спецiалiзованої на поширеннi тверезостi та з великим
досвiдом роботи) немає. Доводиться сподiватися, що невдовзi нею
стане i зможе взяти на себе керiвництво рухом за ТСЖ на Львiвщинi
мiсцева фiлiя ВГО «Твереза Україна». Вона ж повинна взяти на
себе функцiї з пропаганди, планування i подальшого поширення руху, обмiну досвiдом з iншими регiонами, налагодження мiжнародної
спiвпрацi тощо. Проте перше завдання керiвної органiзацiї — розбудова структури руху за тверезiсть, створення вiдсутнiх, проте вкрай
важливих для забезпечення його ефективностi елементiв.
2.1. Схема та опис запропонованої структури
Запропоновану структуру можна зобразити за допомогою схеми (Рис. 1); яка зображає як основнi елементи цiєї структури, так
i напрямки їхньої дiяльностi та зв’язки мiж ними. Згiдно з запропонованою структурою, її робота здiйснюється наступним чином.
Керiвна органiзацiя, яка є профiльною громадською органiзацiєю з утвердження ТСЖ, займається налагодженням всiх ланок
тверезницької роботи. Ця дiяльнiсть має двi сфери: профiлактика
узалежнень (на схемi злiва) i подолання узалежнень (на схемi справа). До першого контингенту належать всi громадяни, якi не мають
алкогольного узалежнення, тому зусилля по роботi з ними повиннi
бути спрямованi на те, щоб їх нiколи не спiткало таке лихо. Причому
роботу з ними слiд вважати головною ланкою, оскiльки вирiшення
проблеми профiлактики вживання алкоголю призведе до зменшення
кiлькостi алкогольно узалежнених.
До другого контингенту, роботу з яким необхiдно налагодити,
належать алкогольно узалежненi особи рiзного вiку. Кiлькiсно їх
значно менше, нiж попереднiх, проте робота з ними не є легшою чи
менш вiдповiдальною, а потребуватиме великих зусиль. Основною
труднiстю буде те, що бiльшiсть з них не вважають себе узале-
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жненими i не звертаються за допомогою. Вiдповiдно, налагодженню
агiтацiйної i пропагандистської роботи з ними, а також членами їх
сiмей, необхiдно буде постiйно придiляти чималу увагу.

Товариства
АА і АН

Братства
тверезості

Група фахівців
з профілактики
узалежнень

Керівна
організація

Групи за методами
А.Карра і Г.Шичко

Громадські
організації

Профільні
медичні заклади

Органи
влади

Профільні
підрозділи
ВНЗ

Соціальні
служби

узалежнених

Подолання узалежнень:

Контингент

Контингент для профілактики

Профілактична діяльність:

ЗМІ

Інші структури, що можуть залучатися до співпраці

Умовні позначення:

структури, створені керівною
громадською організацією

управлінські впливи
постійні партнерські зв'язки

інші громадські організації,
які займаються проблемою

непостійні ділові зв'язки

державні структури

Рис. 1. Структура руху за тверезий спосiб життя.

Маючи постiйно в своєму полi зору цi два контингенти, керiвна
органiзацiя розробляє всю документацiю, яка необхiдна для роботи
з ними, залучає до спiвпрацi фахiвцiв з профiлактики та подолання рiзних видiв узалежнень, отримує необхiднi для такої дiяльностi
лiцензiї, дозволи тощо. Крiм цього, створює умови, необхiднi для роботи з кожною цiльовою аудиторiєю. Оскiльки цiльовою аудиторiєю
є практично все населення, не тiльки доросле, але й дiти та пiдлiтки
(шкiльного вiку), основна труднiсть буде полягати в тому, щоб охопити своєю дiяльнiстю великi контингенти населення. Розглянемо
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можливi способи органiзацiї такої дiяльностi, окремо для кожного
контингенту.
2.2. Органiзацiя дiяльностi з профiлактики узалежнень
I. Дiяльнiстю з профiлактики алкогольного узалежнення на
Львiвщинi серед населення займаються створенi при храмах рiзної
конфесiйної приналежностi братства тверезостi. Вони мають свiй
контингент, серед якого проводять таку роботу, свої методи роботи, традицiї i певнi здобутки. Нi вдосконаленням форм i методiв
дiяльностi, нi спiвпрацею з iншими органiзацiями, якi проводять
подiбну роботу, вони не займаються, є повнiстю самодостатнiми i
нiякої пiдтримки не потребують. Оскiльки вони виконують частину
вкрай необхiдної роботи, їхню дiяльнiсть потрiбно i надалi пропагувати i поширювати. До недолiкiв роботи братств тверезостi на
нивi утвердження ТСЖ слiд вiднести, передовсiм, наступнi: вони
охоплюють своєю роботою лише прихожан храмiв, при яких створенi
(за наявними даними, в Українi регулярно вiдвiдують храми лише
приблизно 14 % населення, причому переважно це люди старшого
та похилого вiку). Вiдтак, вони практично не охоплюють дiяльнiстю
з профiлактики узалежнень основний контингент, на який вона повинна бути спрямована — пiдлiткiв та молодь. Крiм цього, прийоми
та методи роботи братств не можна назвати достатньо ефективними,
як i їхню роботу — постiйною, планомiрною та цiлеспрямованою.
Виходячи з наведеного, передбачається, що форми спiвпрацi
керiвної органiзацiї з братствами тверезостi будуть не надто складними та рiзноманiтними: встановлення партнерських зв’язкiв з дiючими братствами, заохочення вiдповiдальних осiб у створеннi нових,
пропаганда їхньої дiяльностi, а також збiр iнформацiї про їхню чисельнiсть, кiлькiсть осiб, охоплених роботою, тощо. Можливе також
залучення активiстiв братств тверезостi до участi у рiзноманiтних
спiльних акцiях та масових заходах. Якiсь iншi можливостi спiвпрацi
важко передбачити.
II. Основний контингент тих, на кого повинна бути спрямована
робота з профiлактики узалежнень — це пiдлiтки i молодь. Оскiльки
йдеться про систематичну та органiзовану роботу з ними, то найдоцiльнiше буде органiзувати та проводити її в навчальних закладах,
як загальноосвiтнiх, так i спецiалiзованих та ВНЗ. Такий пiдхiд дає
змогу вирiшити низку проблем: з органiзацiєю, управлiнням процесом на мiсцях, примiщеннями, плануванням, контролем заходiв,
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звiтнiстю тощо. Крiм цього, такий пiдхiд добре зарекомендував себе
як неодноразово перевiрений практикою при проведеннi рiзних видiв
роботи з пiдлiтками та молоддю.
Отже, робота з профiлактики узалежнень повинна, головним
чином, вiдбуватися в школах, гiмназiях, лiцеях, ПТУ, коледжах та
ВНЗ рiзного профiлю. Вiдповiдно, перше, що повиннi зробити тi,
хто буде займатися органiзацiєю такої роботи — отримати необхiднi дозволи на її проведення: вiд органiв мiсцевої влади, обласного
чи мiського управлiння освiти, директорiв та ректорiв навчальних
закладiв. Допоможе в органiзацiї такої спiвпрацi той факт, що керiвники та працiвники навчальних закладiв повиннi систематично
проводити серед тих, кого вони навчають, таку ж чи подiбнi види
робiт. Вiдповiдно, вони не будуть проти налагодження взаємовигiдної спiвпрацi, особливо якщо вона матиме форму надання фахової
допомоги у її проведеннi.
Проте, тут виникає чимала складнiсть, вiд успiшного подолання
якої залежить успiх всiєї профiлактичної роботи: учнi i студенти —
це практично вся молодь регiону (тiльки у Львовi понад 100 загальноосвiтнiх навчальних закладiв). Постає проблема: як охопити
таку кiлькiсть пiдлiткiв та молодi систематичною профiлактичною
роботою за наявностi невеликої кiлькостi фахiвцiв? На допомогу
приходить попереднiй досвiд проведення рiзних видiв робiт серед
цiєї цiльової аудиторiї. Для органiзацiї профiлактичної дiяльностi з
подолання узалежнень керiвна органiзацiя повинна створити групу
фахiвцiв, якi володiють як необхiдними теоретичними знаннями, так
i чималим практичним досвiдом проведення такої роботи. Вони не
можуть виконувати всю роботу самi, але можуть її спланувати, забезпечити методично i методологiчно, органiзувати та контролювати.
Група фахiвцiв розробляє план профiлактичних заходiв, якi
необхiдно проводити в навчальних закладах, створює методичнi
рекомендацiї з їх проведення, проводить семiнари з проведення
профiлактичної роботи. Передбачається, що згiдно з попередньо досягнутими домовленостями роботу серед учнiв та студентiв будуть
проводити викладачi навчальних закладiв. Для цього не потрiбно
буде вводити нiяких додаткових занять, оскiльки можна використати
виховнi години та iншi плановi заняття. Якщо вдасться органiзувати таку роботу в бiльшостi навчальних закладiв регiону, проблема
профiлактики алкогольного узалежнення може бути успiшно вирiшеною. Як свiдчить наявний досвiд такої спiвпрацi, керiвники мiських
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навчальних закладiв переважно погоджуються на проведення такої
роботи; проте великi труднощi виникають при її налагодженнi у
сiльськiй мiсцевостi. Особливостям органiзацiї такої роботи, рiзним
її аспектам та специфiцi варто присвятити окрему публiкацiю.
III. Профiлактичною роботою серед рiзних верств населення
займаються також профiльнi громадськi органiзацiї та благодiйнi
фонди (ГО i БФ). Їхня робота є вкрай важливою, з огляду на те, що
братства тверезостi охоплюють своєю роботою головним чином вiрян, якi регулярно вiдвiдують храми; робота в навчальних закладах
буде спрямована на учнiв та студентiв; а молодь, яка вже не навчається, i бiльшiсть дорослих громадян залишаються неохопленими
тверезницькою роботою. Органiзувати допрофiлактичну дiяльнiсть
серед цього контингенту виявляється найважче, оскiльки цi люди
переважно не включенi у будь-якi органiзацiйнi структури. Вiдповiдно, необхiдно проводити тверезницьку роботу з ними у мiсцях їхньої
роботи або проживання.
ГО, якi постiйно займаються профiлактикою узалежнень, гiдно
зi статутними положеннями iснує небагато. Значно бiльше таких,
що займаються нею перiодично або ж долучаються до акцiй, органiзованих iншими органiзацiями чи установами. Отже, регулярно
чи перiодично профiлактикою узалежнень серед рiзних контингентiв
громадян займається низка як цивiльних, так i релiгiйних ГО i БФ.
Крiм цього, перiодично таку роботу проводять i державнi установи
(оскiльки для них вона не є основною формою дiяльностi): обласний
клiнiчний наркологiчний диспансер; наркологiчне вiддiлення обласної психiатричної лiкарнi; мiський центр соцiальних служб для сiм’ї,
дiтей та молодi i його районнi вiддiлення та iн. (див., наприклад, [1]).
З усiма цими структурами керiвнiй органiзацiї необхiдно налагодити постiйну i взаємовигiдну спiвпрацю. Вона може полягати
не тiльки в iнформуваннi про роботу, що виконується, а й передбачати участь у спiльних акцiях, обмiн досвiдом та iн. Можливе
також створення об’єднань ГО — наприклад, у виглядi коалiцiй,
для вирiшення спiльних завдань i координацiї зусиль. Прикладом
такої спiвпрацi може бути коалiцiя «За Львiв без тютюнового диму»,
утворена в мiстi декiлька рокiв тому для проведення антитютюнової
профiлактики серед молодi, до якої увiйшли понад 20 ГО рiзного
профiлю. Конкретнi форми можливої спiвпрацi важко передбачити,
але їх пiдкаже досвiд такої роботи, набутий в ходi її органiзацiї та
проведення.
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2.3. Органiзацiя дiяльностi з подолання узалежнень
I. У даний час дiяльнiстю з подолання алкогольного узалежнення на громадських засадах в регiонi активно займаються товариства
АА. Про їхню дiяльнiсть на Львiвщинi йшлося у роботi [1]. Спiвпрацювати з ними складно, оскiльки, згiдно з чинними положеннями
органiзацiї таких Товариств, нiякої спiвпрацi нi з ким вони не проводять i не потребують. Проте налагодити якщо не повноцiнну
спiвпрацю, то принаймнi деякi її рiзновиди доцiльно i можливо.
Так, керiвна органiзацiя може проводити роботу з пропаганди їхньої
дiяльностi, допомагати в органiзацiї при створеннi нових осередкiв,
залучати до їхнiх лав нових членiв, поширюючи iнформацiю про
їхню дiяльнiсть серед зацiкавлених осiб з цiльової аудиторiї та iн.
А також збирати iнформацiю про кiлькiсть членiв дiючих осередкiв,
результати їхньої дiяльностi, забезпеченiсть необхiдною для роботи
лiтературою тощо.
II. Про дiяльнiсть державних структур, що займаються подоланням алкогольного та iнших видiв узалежнень, теж iшлося у
публiкацiї [1]. Зрозумiло, що втручатися в їхню роботу нiяким чином
неможливо, проте налагодити постiйну та конструктивну спiвпрацю
потрiбно i можливо. Як вiдзначалося, саме завдяки такiй спiвпрацi, а
саме допомозi працiвникiв Львiвського обласного клiнiчного наркологiчного диспансеру, у Львовi вдалося органiзувати роботу перших
осередкiв АА, якi до сьогоднi виконують значну частину роботи з
подолання алкогольного узалежнення. В таких закладах працюють
фахiвцi, якi мають як необхiднi знання, так i навички практичної
дiяльностi у цiй сферi, нерiдко вони надають пiдтримку тим, хто займається такою ж дiяльнiстю на громадських засадах. Так, з їхньою
допомогою можна налагодити проведення тематичних конференцiй,
семiнарiв, обмiн досвiдом, пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв тощо.
III. Крiм цього, для налагодження ефективної роботи з подолання алкогольного узалежнення необхiдно створити пiдроздiли
органiзацiї, як будуть впроваджувати i практикувати сучаснi, ефективнi методи подолання узалежнень. Насамперед йдеться про методи
А. Карра i Г. Шичко, якi активно використовуються в iнших мiстах
та багатьох країнах свiту. Проте у Львовi груп, якi б працювали за
цими методиками, сьогоднi немає.
Створити їх i налагодити їхню постiйну роботу — ще одне з
невiдкладних завдань керiвної органiзацiї. Для цього потрiбно буде залучити для роботи фахiвцiв, якi володiють як необхiдними
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знаннями, так i практичним досвiдом застосування цих методик.
Розпочати можна зi створення однiєї групи, потiм здобутий досвiд
можна поширювати i на iншi осередки. Запозичити необхiдний досвiд
можна, налагодивши зв’язки з дiючими осередками, що працюють
за методом Г. Шичко в рiзних мiстах СНД, передовсiм зi створеним
автором методу клубом «Оптималiст» з Санкт-Петербурга. Для забезпечення їх примiщеннями можна скористатися досвiдом роботи
товариств АА, якi використовують для цього примiщення при храмах (це ще один приклад вдалої спiвпрацi рiзних структур та установ
у вирiшеннi спiльних завдань).
Крiм перелiчених структур та пiдроздiлiв на схемi (Рис. 1)
наявнi також тi, що безпосередньо не беруть участi в заходах з
профiлактики та подолання узалежнень, проте є необхiдними для
забезпечення такої дiяльностi. Це мiсцевi органи влади, без дозволу
(а iнодi i без пiдтримки) яких не можна налагодити таку роботу.
Чималу користь можуть принести профiльнi пiдроздiли ВНЗ —
вiдповiднi кафедри, якi займаються пiдготовкою соцiальних працiвникiв чи наркологiв. Вони можуть надавати допомогу в апробацiї
та освоєннi нових методик, органiзацiї конференцiй, семiнарiв тощо. Соцiальнi служби мiста й областi теж перiодично займаються
профiлактикою або подоланням узалежнень, тож з ними можна
проводити всеможливi спiльнi заходи. I, нарештi, це ЗМI, якi теж
перiодично поширюють iнформацiю з цiєї проблеми, вони можуть
надавати пiдтримку пропагандi та агiтацiї за ТСЖ. Стосунки з усiма
цими структурами чи пiдроздiлами встановлюються при потребi, вiд
випадку до випадку. Також до дiяльностi руху можуть залучатися
iншi суб’єкти: спонсори, волонтери тощо.
Щодо перспектив впровадження i подальшого поширення запропонованої структури та органiзацiї руху за ТСЖ слiд вiдзначити
наступне.
Очевидно, пiдключити державнi структури (як владнi рiзного рiвня, так i медичнi певного профiлю) вдасться лише частково,
оскiльки вони не пiдпорядковуються громадським органiзацiям, переважно не пiдтримують громадськi рухи i можуть спiвпрацювати
з ними лише з доброї волi. Як свiдчить накопичений досвiд такої
спiвпрацi, активно долучаються до руху за тверезiсть лише окремi
особи, що працюють у державних структурах.
Задiяти деякi методи, зокрема, О. Довженка теж вдасться лише
частково, передовсiм через те, що працювати за ним можуть тiльки
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фахiвцi з вiдповiдною медичною освiтою. Можливi також чималi
труднощi з отриманням лiцензiй на застосування методу А. Карра.
В перспективi, пiсля апробацiї структури i накопичення певного
досвiду роботи, можна запропонувати її впровадження в iнших регiонах, а надалi створити кiлька рiвнiв функцiонування: державний,
обласний, районний. Тiльки коли такi структури будуть активно
дiяти у бiльшостi областей, а їхня робота координуватися з єдиного
центру (таким може стати ВГО «Твереза Україна»), можна буде
стверджувати, що в нашiй державi iснує органiзований рух за ТСЖ.
Стосовно тривалої перспективи слiд вiдзначити наступне. Державна пiдтримка руху за ТСЖ повинна бути наявною i здiйснюватися на всiх рiвнях. Вона може виражатися у реалiзацiї антиалкогольних програм на загальнодержавному рiвнi, зокрема, профiлактицi
вживання алкоголю серед пiдлiткiв та молодi, а також вирiшеннi
нагальних соцiальних проблем, якi породжують це явище.
Необхiдно також органiзувати та систематично проводити науковi дослiдження з виявлення причин алкогольного узалежнення
у сучасних умовах, розробки, апробацiї i впровадження методик
вивiльнення вiд нього тощо.
Крiм цього, потрiбен реабiлiтацiйний центр для алкогольноузалежнених осiб, в якому необхiдно налагодити роботу фахiвцiв з
протидiї алкогольному узалежненню на всiх рiвнях та серед рiзних
контингентiв населення.

3. Висновки
1. Враховуючи наявнi традицiї, досвiд, а також залучаючи передусiм iснуючi установи та дiючi осередки, можна запропонувати
оптимальну структуру руху за тверезiсть на рiвнi регiону, побудовану згiдно з розробленою моделлю, котра базується на рацiональних
принципах, вiдповiдає наявним вимогам та можливостям i використовує наявнi здобутки попередньої роботи з утвердження ТСЖ.
2. Оптимальна схема структури руху за тверезiсть максимально
включає вже iснуючi органiзацiї: братства тверезостi при храмах
рiзної конфесiйної приналежностi; громадськi органiзацiї вiдповiдного спрямування (як цивiльнi, так i релiгiйнi); спiльноти АА i АН;
державнi установи вiдповiдного профiлю. Крiм цього, необхiдно
створити групи фахiвцiв i викладачiв для проведення профiлактичної роботи i групи, якi будуть працювати за методами А. Карра
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i Г. Шичко, а також громадську органiзацiю, яка вiзьме на себе
функцiї розбудови структури та управлiння нею.
3. Для впровадження та поширення дiяльностi запропонованої
органiзацiйної структури руху за тверезiсть необхiдно налагодити
дiяльнiсть ГО, яка б взяла на себе функцiї управлiння i координацiї дiяльностi всiх осередкiв. Нею повинна стати органiзацiя, що
спецiалiзується на боротьбi за тверезiсть, має найбiльший досвiд
та здобутки. Вирiшення цього завдання на даному етапi буде найважчим на шляху до створення органiзованого руху за тверезiсть.
Основним завданням керiвної органiзацiї, як i руху загалом, повинна
стати профiлактична робота серед усiх груп населення, пiдлiткiв
i молодi передовсiм, яку найдоцiльнiше здiйснювати в навчальних
закладах iз залученням до проведення заходiв викладачiв цих закладiв.
Обґрунтуванню деяких висловлених положень, а також висвiтленню органiзацiї, повноважень та особливостей функцiонування
основного, керiвного пiдроздiлу руху, а також взаємодiї окремих
структурних ланок необхiдно присвятити ще одну повноцiнну статтю.
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