
 

                                  Що посієш, те й пожнеш 

   На думку деяких психологів, юність можна назвати періодом «бурі й тиску», 
коли у молодої людини максимум потреб і мінімум можливостей їх 
реалізувати. При відсутності правильних цілей і мудрих наставників це може 
призвести до вчинення злочину, сформувати звичку до правопорушень.  А це 
вже - соціально-небезпечне явище з непередбачуваними наслідками. 
    Про те, що чекає підлітків за межею дозволеного законом, а саме про 
кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх йшла мова у 
читальному залі міської дитячої бібліотеки. Лекції з профілактичною метою для 
учнів підшефного закладу Березнівський НВК "ЗОНІ 1-ІІ ст. - ліцей з професійним 
навчанням", читачів публічно-шкільних бібліотек Балашівки, Зірного та Моквина 
провели у форматі онлайн та офлайн старший інспектор сектора ювенальної 
превенції Рівненського районного управління поліції Наталія Трофимчук спільно з 
фахівцем Березнівського міського сектора філії Центру пробації у Рівненській 
області Вікторією Ткачук. 
    Де закінчуються дитячі витівки і починається шлях до правопорушень, як не 
допустити цих негативних явищ у соціумі, куди звертатися, якщо стали свідком 
злочину? Ці та багато інших питань обговорили учасники зібрання «Підліток і 
злочин». 
    Як зазначила Наталія Трофимчук, 80% злочинів, переважно крадіжок, 
підлітки скоюють "по приколу". Злочинці теж значно помолодшали: раніше це 
були юнаки та дівчата у віці 16-18 років, а нині -11-12. 
    Минулоріч 12-річного хлопчину відправили на рік до спеціального 
виховного закладу для малолітніх злочинців у Запоріжжя за систематичні 
правопорушення. Навіть власні батьки відмовилися взяти його на поруки. Шкода, 
але в таких сім'ях, зазвичай, так і трапляється. Батькам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, набагато простіше віддати свою дитину на перевиховання, 
аніж допомогти їй налагодити своє юне життя. Часто цих підлітків виховує і навчає 
вулиця. 
    Засоби масової інформації, насамперед Інтернет-мережа, нерідко, наче 
зумисно, спокушають до вчинення злочинів, надаючи протиправним вчинкам 
певного романтизму. Втім, як розповіли волонтери пробації Анатолій Лісовський 
та Валерій Широков, за колючим дротом романтика закінчується і починається 
незворотне марнування молодих років. 
-  Повірте, життя за ґратами зовсім позбавлене романтизму, - зауважив 
Анатолій Лісовський, який в молодому віці спробував наркотики і баланду у стінах 
в'язниці.  
-  Ми часто хочемо здаватися у компанії однолітків кращими, розумнішими, 
крутішими за інших. Тому свідомо йдемо на злочин, інколи пробуємо наркотики. 
Але чомусь тоді ми не думаємо про наслідки. Так сталося і зі мною. Нині деяких 



моїх колишніх друзів "романтиків" уже немає серед живих, а інші подружилися з 
горілкою. 
    Волонтер розповів також про те, що завдяки пізнанню Біблії, довірі до Бога 
вдалося вирватися з цієї злочинної ями. Він застеріг дітей від подібних помилок та 
попросив не марнувати молодість. 
    Долучився до бесіди й Валерій Широков, який на власній шкурі відчув 
«романтизм» колючого дроту у період шалених 90-х. 
-  Перш, ніж ступати на злочинну стежку, вчиняти крадіжку, запитайте у себе, 
для чого ви це робите. Чи це є метою вашого життя? Пам'ятайте закон всесвітнього 
бумеранга: "Що посієш, те й пожнеш! ". 
    Ведуча заходу Наталія Щур подякувала присутнім за поради та висловила 
сподівання, що підлітки, як у залі, так і ті, що перебувають на онлайн-зв'язку, 
зроблять для себе правильні висновки та оберуть світлу дорогу в житті. 
    На завершення волонтери пробації подарували кожному з малолітніх 
слухачів Біблію та солодкий гранат. Запропонували підліткам не просто його з'їсти, 
а поділитися з рідними і зробити стільки добрих справ, скільки зерняток у цьому 
фрукті. 
                                                                                                      Юлія ІВАНЮК. 


