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25 років успішних перетворень децентралізації.  
Приклад з Бранденбурґа — мережа «Здорові діти»  

Державний секретар Томас Кралінскі  

 

Після подій 1989—1990 років Східна Німеччина 

пережила кардинальні інституційні, економічні й 

соціальні зміни. Однак досі актуальним лишається 

подальший розвиток ефективної й популярної в 

суспільстві соціальної держави в нових реаліях XXI століття. Федеральна земля 

Бранденбурґ обрала для себе концепцію випереджальної (превентивної) соціа-

льної політики. Програма «Мережа "Здорові діти» демонструє приклад досяг-
нення позитивних результатів на цьому шляху.  

У період після мирної революції 1989 року та приєднання НДР до ФРН 1990 року Східній Німеч-

чині довелося пройти одразу через три перетворення: змінення практично всіх політичних інсти-

тутів і процесів, повне реформування економіки та всеохопну соціальну трансформацію. Під час 

усіх цих змін вирішальним чинником стала довіра.
*
 Масштабні перетворення вдаються лише за 

умови, що люди в ході змінення починають довіряти новим інститутам і процесам.  

Особливо важливим у цьому контексті виявилося надання населенню можливості долучитися 

до процесу змін. Завдяки цьому громадяни відчувають, що від них щось залежить, і це сприяє 

суспільній єдності й позитивному загальному розвитку. Водночас із цим східнонімецький досвід 

демонструє: окрім розбудови сучасної демократії, адміністративної системи, судочинства й еко-

номіки важливо надавати людям практичну підтримку в їхніх конкретних (часто — далеко не 

простих) життєвих ситуаціях. Це створює орієнтацію на потреби громадян і довіру — засади й 

передумови будь-якого вільного суспільного устрою. 

Урахувавши ці засадничі міркування, східнонімецька земля Бранденбурґ за останні десять років 

досягла значних успіхів у реалізації програми соціального забезпечення й охорони здоров’я. 

Метою було забезпечити молодим сім’ям усеосяжну й індивідуалізовану підтримку. На практиці 

це відбувається таким способом: підготовлені куратори, що працюють на громадських засадах, 

беруть шефство над жінками й сім’ями під час вагітності та підтримують їх упродовж перших 

трьох років життя дитини. Ця регіональна програма реалізується силами громадянського суспі-

льства за підтримки (зокрема й фінансової) уряду землі на базі об’єднання 19 місцевих мереж, 

представлених у 39 місцях на території Бранденбурґа. Об’єднана мережа отримала назву 

«Здорові діти».
**
 

Ця програма має чотири характерні риси: 

                                                        

*  Див., зокрема, тут: Robert D. Putnam, Making Democracy Work, Princeton: Princeton University Press 1994, а 
також: Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free Press 1996. 

**
  Докладніші відомості про мережу можна отримати тут: http://www.netzwerk-gesunde-kinder.de, тут: 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.390845.de і тут: 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_3200/3272.pdf 
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- Мережа «Здорові діти» являє собою приклад активної профілактичної й запобіжної соціаль-

ної політики, різновиду соціальних інвестицій. Вона вможливлює підняття соціального рівня 

на тих етапах, коли ще немає справжніх проблем, наслідки яких інакше довелося б долати. 

Соціальна політика, спрямована на подолання наслідків, у контексті страхування від 

соціальних ризиків (хвороба, безробіття, нещасний випадок, старіння) дуже важлива, і без 

неї не обійтися. Однак краще взагалі уникати негативних наслідків. Одним з показників 

успішності мережі «Здорові діти» є значно вищий відсоток охоплення дітей учасників про-

грами щепленнями та профілактичними медичними оглядами порівняно з дітьми батьків, що 

не користуються підтримкою мережі.  

- Мережа «Здорові діти» в інноваційний спосіб — без бюрократії, зате з міжвідомчою 

співпрацею, — координує діяльність різних фахівців, інститутів і адміністративних інстанцій 

на користь сімей. Залучено, зокрема, педіатрів, акушерів, вихователів ясел, а також 

працівників адміністративних органів, що опікуються соціальними питаннями й допомогою 

молоді. Лише співпраця всіх сторін з різних установ і відомств, від яких залежить досягнення 

позитивних результатів, гарантує максимальну користь для дітей і сімей. 

- Головний складник і, власне, запорука успіху мережі «Здорові діти» — активна участь гро-

мадянського суспільства: численних (наразі понад 1300 осіб) кураторів, які консультують і 

підтримують молоді сім’ї на громадських засадах. Куратори спрощують доступ до програми 

та, маючи авторитет в місцевих громадах, формують довіру до неї. Для формулювання 

лейтмотиву добре підійде відомий африканський вислів: «Дитину виховує все село».  

- Мережа «Здорові діти» дотримується універсалістського підходу. Це означає, що вона в 

жодному разі не призначена для підтримки виключно сімей, що потребують допомоги й пе-

ребувають у скрутному становищі. Натомість вона розглядається як націлена на інтеграцію 

суспільства пропозиція, доступна для всіх груп населення. Це дає змогу уникнути «соціаль-

ної стигматизації» осіб, які отримують допомогу. Організатори програми прагнуть, щоб з ча-

сом участь молодих сімей у відповідних місцевих мережах стала абсолютно звичним для 

суспільства явищем. 

Маючи зазначені вище чотири характерні риси, мережа «Здорові діти» націлена на виконання 

конкретного завдання з різними аспектами (соціальний захист, підтримка сім’ї, охорона здоров’я 

та освіта): за рахунок своєчасного надання підтримки й консультацій створити якомога сприят-

ливіші початкові життєві шанси для дітей з усіх сімей. Однак водночас із цим чотири складники 

мережі (превентивні соціальні інвестиції, міжвідомча співпраця, робота на громадських засадах 

й універсалістський підхід) в широкому розумінні — реакція на недоліки теорії й практики соціа-

льної держави, що сьогодні проявляються в багатьох місцях. Соціальна держава часто втруча-

ється лише тоді, коли проблеми вже виникли, замість того, щоб запобігти їхньому виникненню 

на раніших етапах. 

Як може вижити соціальна держава? 

Бранденбурзьку програму «Мережа "Здорові діти» не слід розуміти виключно як застосовну кон-

цепцію для розв’язання практичних проблем. Її потрібно тлумачити також як спробу пошуку жит-

тєздатного різновиду соціальної держави для умов XXI століття. 

Соціальна держава «на піку актуальності» (за визначенням Віллі Брандта) — дуже ефективне 

джерело суспільної інтеграції й економічних інновацій. Вона вможливлює економічну модерніза-

цію та соціальну злагоду. Вона інвестує в гуманітарний капітал суспільства й перерозподіляє 

блага для зменшення бідності й залежності. Вона створює кращі життєві шанси та можливість 

підвищити свій соціальний статус, в ідеалі — для всіх людей. Що ефективніше виконують сучас-

ні соціальні держави ці завдання, то більше громадян є свідомими, добре освіченими й незале-

жними. 
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Великі перетворення та їхні наслідки 

Східна Німеччина стикнулася з особливими труднощами. У Західній Німеччині впродовж деся-

тиліть після Другої світової війни стабілізувалася й досягла успіхів ринкова економіка. Усі важ-

ливі дійові особи цього процесу розуміли, що лише соціальна ринкова економіка в довгостроко-

вій перспективі може мати достатню суспільну підтримку. Натомість Східна Німеччина, яку при-

йняли до ФРН лише 1990 року, не мала такого успішного досвіду становлення соціальної дер-

жави. Зокрема й через це в період перетворень після подій 1989—1990 років люди побоювали-

ся, що соціальна ринкова економіка нездатна в повній мірі задовольнити соціальні потреби. Це 

своєю чергою загрожувало легітимності парламентської демократії. І насправді, характерними 

рисами років після Возз’єднання Німеччини стали масове й тривале безробіття, деіндустріаліза-

ція та втрата соціального статусу, невпевненість і брак перспектив — суворе випробування 

спроможності німецької соціальної держави.  

Німецька соціальна держава (як держава, що забезпечує соціальне страхування) упевнено 

пройшла це випробування завдяки здатності компенсувати втрачені доходи від трудової діяль-

ності допомогою з безробіття. Однак соціальній державі, яка реагує на вже виниклі проблеми й 

фінансово компенсує соціальні ризики, не вдалося достатньою мірою нейтралізувати довготри-

валі негативні наслідки структурного зубожіння на рівні місцевих громад і окремих сімей. У бага-

тьох жителів Східної Німеччини склалося колективне враження, що їх кинули напризволяще в 

економічному, соціальному й культурному планах. Такий досвід тривалого декласування на 

елементарному рівні позбавляє окремих людей і цілі спільноти життєрадісності та впевненості. 

Водночас такі умови сприяють нездоровому способу життя, агресії та пригніченню, аж до психо-

соціального зубожіння й повного розчарування.
***

 

З тих пір у Бранденбурзі економічні умови значно покращилися порівняно з тяжким і подекуди 

навіть драматичним періодом одразу після перетворень (негативні наслідки яких відчувалися з 

дев’яностих аж десь до 2005 року). Безробіття скоротилося більше ніж удвічі, залежність від до-

помоги з безробіття суттєво зменшилася. У деяких регіонах землі працевлаштовано фактично 

все працездатне населення. Випускники навіть із посередніми оцінками знаходять місця для 

стажування й роботу. Однак не всі «соціальні рани», завдані в період перетворень після подій 

1989—1990 років, уже загоїлися. У Бранденбурзі, як і в усій Східній Німеччині, перед демократи-

чною політичною системою досі стоїть завдання побудувати не лише економічно спроможне, 

але й солідарне, людяне, відкрите для світу й саме тому привабливе для життя суспільство. Як і 

раніше, необхідні й важливі всі заходи й ініціативи, що посилюють соціальну єдність у федера-

льній землі та покращують життєві шанси прийдешніх поколінь. Програма «Мережа "Здорові ді-

ти», розглянута в цьому контексті як приклад, — чималий внесок у виконання цього завдання. 

Державний секретар Томас Кралінскі  

Державний секретар Томас Кралінскі з серпня 2016 року очолює  державну канцелярію феде-

ральної землі Бранденбурґ. До цього обіймав з 2014 року посаду державного секретаря, упов-

новаженого федеральної землі Бранденбурґ із взаємодії з федеральним урядом і ЗМІ, та з бе-

резня 2015 року уповноваженого з міжнародних відносин. 

  

                                                        
***

  Переконливі докази цього принципового взаємозв’язку навели Марі Ягода (Marie Jahoda), Пол Лазарс-
фельд (Paul Lazarsfeld) і Ганс Цайзель (Hans Zeisel) у своєму добре відомому дослідженні «Марієнтальсь-
кі безробітні» (Die Arbeitslosen von Marienthal), 1933 рік. 
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