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І. Вступ0

Здоровий спосіб життя ґрунтується на
багатьох чинниках життя людини: сім’я,
освіта, робота, відпочинок. Заходи, спрямо-
вані на формування здорового способу жит-
тя молоді, включають, зокрема, формуван-
ня мотивації до ведення здорового способу
життя; профілактику алкоголізму, наркома-
нії, токсикоманії; викорінювання шкідливих
звичок; розвиток фізичної культури, забез-
печення здорового харчування тощо. Від
того, наскільки успішно вже у молодому віці
вдається сформувати і закріпити у свідомо-
сті навички здорового способу життя, який
сприяє розкриттю потенціалу особи, зале-
жить подальша доля молодої людини.

Питаннями формування та розвитку, ва-
жливості та необхідності здорового способу
життя повинна визначатися діяльність фахі-
вців навчально-виховних закладів, закладів
дозвілля і позашкільної освіти, охорони здо-
ров’я, соціальних служб для дітей і молоді,
діяльність дитячих і молодіжних громадсь-
ких об’єднань, підприємств і установ, де на-
вчаються і працюють молоді громадяни, за-
собів масової інформації і т. ін., а також ор-
ганів управління. В Україні недостатньо роз-
винута єдина система управління здоров’ям
підростаючого покоління. Через складність і
динамічність в організації відповідної допо-
моги цій категорії населення існує безліч
проблем.

Загальнотеоретичні питання формування
здорового способу життя розглянуто у пра-
цях Г. Апанасенка, Є. Бондаревського, О. Ду-
богай, В. Новосельського, Р. Паффенбар-
гера, В. Платонова та ін. [6]. Найбільш гли-
боко загальні закономірності формування
здорового способу життя висвітлено в пра-
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цях О. Дубогай, С. Душаніна, Л. Іващенко,
Т. Кириченко, І. Муравова, А. Сухарєва та ін.
Змістовий аспект проблеми виховання на-
вичок здорового способу життя детально
розкрито В. Артамоновим, Р. Баєвським,
В. Войтенко, В. Москаленко, В. Моченовим.
Визначення здорового способу життя як
комплексу оздоровчих заходів, що забезпе-
чують гармонійний розвиток та зміцнення
здоров’я, наведено в працях таких науко-
вців, як: Г. Апанасенко, Е. Булич, Ю. Лісіцин,
І. Муравов. Питанням стратегії здорового
способу життя як складової соціальної полі-
тики присвятили свої праці Б. Волос [3],
Т. Грузєва [10], Б. Жебровський [4], Я. Кри-
венко [7], О. Шенкаренко [16] та ін. Суто
управлінські аспекти та механізми управлін-
ня процесами формування та реалізації за-
ходів, технологій та методик з питань здо-
рового способу життя досліджують В. Жига-
лова [5], В. Нідзельська [11], О. Федько [13],
О. Шиян [17] та ін. При цьому аналіз літера-
турних джерел та дисертаційних досліджень
свідчить про те, що проблема механізмів
формування та реалізації здорового спосо-
бу життя молоді не була предметом ви-
вчення в галузі державного управління. Ра-
зом з тим, основи формування здорового
способу життя молоді мають свою специфі-
ку, а їх прикладне значення визначають
особливості механізмів управління цими
процесами.

У цілому, проблема управління процеса-
ми формування та розвитку здорового спо-
собу життя серед молоді, формування цінні-
сного ставлення до здоров’я залишається
недостатньо вивченою в сучасній науковій
літературі з державного управління. На сьо-
годні немає єдиного підходу до вирішення
проблеми формування та реалізації механі-
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змів управління організацією здорового спо-
собу життя серед молоді (системи дій,
спрямованих на формування і збереження
здоров’я, зниження захворюваності і збіль-
шення тривалості життя), а є одиничні до-
слідження, в різних галузях науки педагогі-
ки, валеології, медицини.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення та обґрунту-

вання стратегії реалізації механізмів управ-
ління формуванням та організацією здоро-
вого способу життя молоді. Завданнями з
реалізації мети були: розгляд механізмів
управління з формування принципів здоро-
вого способу життя молоді; аналіз стратегії з
організації здорового способу життя молоді;
обґрунтування сучасної системи заходів
суспільства в напрямі формування здорово-
го способу життя молоді, яка реалізується
на трьох рівнях: соціальному, інфраструкту-
рному, особистісному.

ІІІ. Результати
Здоровий спосіб життя слід розуміти як

цілісний спосіб життєдіяльності людей,
спрямований на гармонійну єдність фізіоло-
гічних, психічних і трудових функцій. Здоро-
вий спосіб життя – «категорія загального
поняття “спосіб життя”, що включає сприят-
ливі умови життєдіяльності людини, рівень її
культури, зокрема поведінкові і гігієнічні на-
вички, які дають змогу зберігати і зміцнюва-
ти здоров’я, підтримують оптимальну якість
життя”» [12]. У науковій літературі уявлення
про здоровий спосіб життя пов’язують з ра-
ціонально організованою, фізіологічно оп-
тимальною працею, етично-гігієнічним ви-
хованням, виконанням правил і вимог пси-
хогігієни, раціональним харчуванням і осо-
бистою гігієною, активним руховим режимом
і систематичними заняттями фізичною куль-
турою, ефективним загартуванням, проду-
маною організацією дозвілля, відмовою від
шкідливих звичок [1; 4; 11; 14 та ін.]. Особ-
ливо важливим є здоров’я для молодої лю-
дини, оскільки є якісною передумовою її
майбутньої самореалізації, здібностей до
створення сім’ї і народження дітей, до скла-
дної навчальної і професійної праці, суспі-
льно-політичної й творчої активності. У су-
часних умовах здоров’я перестає бути тіль-
ки особистою справою молодої людини, во-
но стає чинником виживання соціуму в ці-
лому, адже молодь є основою соціального
розвитку і чинником політичного балансу,
відтворювальним потенціалом нації. Став-
лення молоді до здоров’я є системою інди-
відуальних зв’язків особи з різними явища-
ми соціального середовища, які сприяють,
або навпаки, стають загрозою її здоров’ю.

Особливий соціальний статус, специфіч-
ні умови навчальної і трудової діяльності,
побуту і способу життя молоді відрізняють її
від усіх інших категорій населення і роблять

цю групу надзвичайно вразливою в соціаль-
ному плані, схильною до дії негативних чин-
ників суспільного життя. Тому зусилля,
спрямовані на збереження і зміцнення здо-
ров’я молоді, не дають тривалого успіху і
викликають необхідність безперервного по-
шуку оптимальних шляхів управління здо-
ров’ям молоді. У зв’язку з цим для управлін-
ня актуалізується проблематика здорового
способу життя молоді, пов’язана з такими
аспектами:
– зростання і зміна характеру наванта-

жень, які відчуває на собі молода люди-
на у зв’язку з ускладненням соціального
життя, зміною його ритму, що провокує
негативні прояви у стані здоров’я, зміну
характеру захворювань і переважання
серед них “хвороб цивілізації”;

– збільшення ризиків як загального (тех-
ногенного, екологічного, психологічного,
політичного, військового), так і вікового
характеру, які можуть спричинити нега-
тивні зміни стану здоров’я. Зростання
кількості ризиків, які в сучасному суспі-
льстві посилюються, а головне, постійно
зростають, призводить до того, що тра-
диційні механізми захисту від несприят-
ливих наслідків впливу перестають ефе-
ктивно виконувати свої функції, що відо-
бражається на соціальному здоров’ї як
суспільства в цілому, так і на здоров’ї
молоді зокрема.
У ситуації, що склалася, необхідно зупи-

нити негативні тенденції в молодіжному се-
редовищі, ужити радикальних заходів щодо
якісного поліпшення системи виховання
культури здорового способу життя. Відтак,
метою управління з формування принципів
здорового способу життя молоді є: орієнта-
ція молоді на підтримку власного здоров’я і
здоров’я суспільства в цілому, усвідомлення
цінності здоров’я; формування знань про
управління станом здоров’я, про принципи і
форми здорового способу життя; заміна по-
ведінки в молодіжному середовищі, пов’я-
заної зі шкідливими звичками, на фізичну
активність і громадську діяльність; забезпе-
чення реалізації здорового способу життя.
Одним із основних напрямів реалізації за-
значених заходів є формування у молоді
мотивації до особистої відповідальності за
власне здоров’я. Якщо в короткостроковій
перспективі ці заходи не будуть реалізовані,
то виникне реальна загроза національній
безпеці України.

Політика держави тривалий час будува-
лася на уявленні про те, що охорона здо-
ров’я є обов’язком систем охорони здоров’я
і соціального захисту, внаслідок чого відбу-
лася заміна критеріїв якості здоров’я насе-
лення на критерії діяльності самих систем у
сфері охорони здоров’я. Зокрема, соціальна
політика, яка проводиться у сфері здоров’я,
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зорієнтована переважно на пошук шляхів
поліпшення якості медичного обслуговуван-
ня, а не на створення умов для оптимальної
взаємодії людини і соціальних інститутів
(перш за все, сім’ї, освіти, фізичної культури
і спорту) для формування здорового спосо-
бу життя як основного чинника збереження і
розвитку здоров’я людини. Важливою про-
блемою у сфері здоров’я є також відсутність
державної ідеології здоров’я. Держава об-
межує свою участь у сфері здоров’я розроб-
кою та затвердженням законодавчої бази, в
якій, усупереч новим економічним і соціаль-
ним умовам, продовжує домінувати погляд
на молодь як на об’єкт застосування різно-
манітних медико-лікувальних технологій, а
не суб’єкт, який відповідає за власне здо-
ров’я.

ВООЗ поставила перед країнами світової
спільноти завдання перегляду державної
політики в галузі охорони здоров’я [2]. Пока-
зником соціально-культурного розвитку сус-
пільства, якості життя і найважливішим кри-
терієм доцільності й ефективності всіх сфер
господарювання є громадське здоров’я на-
селення. ВООЗ запроваджує концепцію пе-
реходу від пріоритетів інтенсивних медич-
них технологій до пріоритету первинної ме-
дичної допомоги і формування здорового
способу життя. Контроль та управління гро-
мадським здоров’ям переноситься у сферу
первинної медичної допомоги на умовах
загальної доступності і справедливості за-
доволення цього виду потреби населення. У
кожній країні з урахуванням її соціально-
економічних і національно-етнічних особли-
востей розробляється і створюється інфра-
структура системи формування здорового
способу життя, а також контролю за її діяль-
ністю.

У діяльності з формування здорового
способу життя існують явні і латентні проце-
си. Явними процесами в реалізації держав-
них заходів з охорони і підтримки здоров’я
молоді є обладнані спортивні і тренажерні
зали, їдальні, кімнати психологічного розва-
нтаження в закладах, де молодь навчається
і працює. Латентні процеси відображають
реальний стан справ у реалізації цього на-
пряму і виражаються у формальному підхо-
ді до реалізації технологій зі збереження
здоров’я.

Сучасна система явних і латентних захо-
дів суспільства в напрямі формування здо-
рового способу життя молоді розвивається і
реалізується на трьох рівнях:
– соціальному: пропаганда здорового спо-

собу життя засобами масової інформа-
ції, проведення освітньої і інформацій-
но-просвітницької роботи установами
охорони здоров’я, освіти, культури, со-
ціального захисту населення, підлітково-

молодіжними клубами, громадськими
об’єднаннями і т. ін.;

– інфраструктурному: створення умов
для ведення здорового способу життя в
основних сферах життєдіяльності (наяв-
ність вільного часу, матеріальних засо-
бів), розвиток мережі фізкультурно-
спортивних організацій і закладів дозві-
лля, профілактичних організацій (цент-
рів медичної профілактики, відновлюва-
льної медицини і реабілітації); прове-
дення екологічного контролю; забезпе-
чення освітніх, медичних та інших уста-
нов, організацій необхідним обладнан-
ням тощо;

– особистісному: формування системи
ціннісних орієнтацій молодої людини,
стандартизація побутового устрою її
життя.
Звідси стає очевидним, що проблема

здоров’я молоді не може бути вирішена
тільки зусиллями самої системи охорони
здоров’я, медицини без співпраці з іншими
установами й організаціями, без об’єднання
зусиль і координації дій усіх структур, у тому
числі й державного управління, зацікавле-
них у здоров’ї підростаючого покоління.

Для успішної реалізації стратегії збере-
ження і зміцнення здоров’я молоді необхід-
но переорієнтовувати політику державних
органів управління на профілактику захво-
рюваності й асоціальної поведінки молоді,
робити акцент у цій роботі на використання
різних форм залучення підлітків до заходів
із формування власного здоров’я [15].

До основних чинників, які визначають
здоровий спосіб життя, можна зарахувати:
– відсутність шкідливих звичок (зловжи-

вання алкоголем і тютюнопаління);
– повноцінне і збалансоване харчування;
– фізична активність;
– регулярне здійснення профілактики і

проходження медичних оглядів;
– культура навчання і праці;
– стан навколишнього середовища.

Стратегіями організації здорового спосо-
бу життя молоді є такі:

1. Перший блок присвячений актуаліза-
ції спрямованості на формування у молоді
феномену “здоров’я”: система знань про
здоров’я повинна відображати ідею: “Люди-
на здорова, якщо вона духовно і фізично
удосконалює себе і весь час прагне до кра-
щого в особистому і суспільному житті”.

2. Другий блок присвячений переосмис-
ленню тактичних цілей процесу виховання
молоді: актуалізація спрямованості заходів
на осмислення феномену “здоров’я” і спів-
відношення з ним власного життєвого до-
свіду і ціннісних уявлень; створення сприят-
ливої психоемоційної атмосфери виховних
заходів, коли стиль взаємин його учасників
сприяє збереженню психологічного здоров’я
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і підвищенню їх життєздатності; створення
умов для прояву під час реалізації виховних
заходів рухової, комунікативної, ігрової, ін-
телектуальної, емоційної і громадської акти-
вності учасників; конструювання у ході ви-
ховних заходів співпраці дорослих і дітей,
поліпшення взаємин дітей, батьків, педаго-
гів.

3. Третій блок регламентує єдину меди-
ко-психолого-педагогічну діяльність (медич-
ні працівники, педагог-психолог, логопед,
соціальний педагог, педагог-організатор,
учитель фізкультури і викладач валеології),
що забезпечує охорону і зміцнення фізично-
го, психічного і соціального здоров’я підліт-
ків, формування стійкої мотивації на здо-
ров’ї і здоровому способі життя.

Міжнародний досвід доводить ефектив-
ність “рівневої системи роботи” реалізації
стратегій органами публічної влади:

1. Державний рівень (державні органи
влади):
– формування пріоритету здорового спо-

собу життя для всіх;
– розподіл відповідальності з інформацій-

ного супроводу на різних рівнях; розроб-
ка методичної літератури;

– інформаційний супровід загальнодер-
жавних цільових програм у всенаціона-
льних ЗМІ;

– інформаційний супровід діяльності зі
здорового способу життя в регіональних
ЗМІ;

– організація інформаційної співпраці з
представниками комерційних структур.

2. Регіональний рівень (регіональні орга-
ни влади):
– дотримання пріоритету здорового спо-

собу життя для всіх;
– забезпечення навчально-виховних за-

кладів методичною літературою;
– інформаційний супровід здорового спо-

собу життя регіональними ЗМІ.
3. Місцевий рівень (місцеві органи вла-

ди):
– дотримання пріоритету здорового спо-

собу життя для всіх;
– забезпечення інформаційної діяльності

закладів із забезпечення здорового спо-
собу життя для населення;

– проведення відкритих заходів, майстер-
класів, днів відкритих дверей;

– пропаганда фізичної активності на рівні
кожного закладу (наприклад, спортивно-
го об’єкта);

– інформування регіональної влади про
проведення заходів із організації здоро-
вого способу життя тощо.
Проте цілеспрямована державна політи-

ка із формування у молоді активної життєвої
позиції, спрямованої на усвідомлення необ-
хідності зберігати й укріплювати своє здо-
ров’я, виховання навичок культури здоров’я

і здорового способу життя, реалізується не
тільки органами управління. Надзвичайно
важливу роль у вирішенні цих проблем віді-
грають засоби масової інформації, громад-
ськість, інші організації.

Таким чином, увага, яка приділяється в
зарубіжних країнах розвитку здорового спо-
собу життя і вибору стратегічних партнерів,
підкреслює значущість механізмів оздоров-
лення, самореалізації і розвитку молоді, а
також засобів боротьби з асоціальними
явищам.

Основними умовами ефективної реалі-
зації заходів з формування здорового спо-
собу життя молоді є:
– управління процесом формування здо-

рового способу життя молоді (адмініст-
ративно-управлінський персонал; пра-
цівники закладів, які забезпечують фор-
мування та реалізацію здорового спосо-
бу життя (викладацький, медичний пер-
сонал); молоді люди);

– поетапність і комплексність дій у фор-
муванні здорового способу життя молоді
на всіх його стадіях: соціальної адапта-
ції, індивідуалізації особи, інтеграції в
навчальне середовище, соціального
функціонування;

– наявність кадрового, фінансового, ма-
теріально-технічного, правового, органі-
заційного, методичного і інформаційного
забезпечення процесу формування здо-
рового способу життя молоді.
Сьогодні очевидно, що успішна реаліза-

ція комплексу заходів із пропаганди та реа-
лізації здорового способу життя можлива
тільки за умов консолідації зусиль, з одного
боку, центральних органів виконавчої вла-
ди, обласних та районних органів виконав-
чої влади, місцевого самоврядування, з ін-
шого – засобів масової інформації центра-
льного і регіонального рівнів. Серед завдань
з реалізації механізмів організації здорового
способу життя в молодіжному середовищі
слід назвати такі:

1. Організація інформаційно-дослідних
заходів, спрямованих на протидію і бороть-
бу з асоціальними явищами, пропаганду
здорового способу життя в молодіжному
середовищі: проведення соціологічних до-
сліджень (анкетування, опитування, інтер-
в’ювання); проведення науково-методичних
заходів (семінари, “круглі столи”, конферен-
ції і т. ін.); розробка, адаптація й апробація
методичних матеріалів; формування інфор-
маційних баз даних (молодь “груп ризику”,
“проблемна” молодь, програми, технології
роботи тощо).

2. Формування активної громадської дум-
ки щодо протидії і боротьби з асоціальними
явищами і пропаганди здорового способу
життя в молодіжному середовищі: організа-
ція роботи із засобами масової інформації;
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організація соціальної реклами (масові за-
ходи, видання друкарської продукції, активі-
зація творчості молоді і т. ін.); проведення
роз’яснювальної роботи серед населення
про медичні, соціальні і правові наслідки
зловживання тютюном, алкоголем і психічно
активними речовинами (виступи, лекції, ор-
ганізація дискусій, розміщення інформацій-
них матеріалів); залучення до участі в про-
філактичних заходах щодо протидії зловжи-
ванню шкідливих речовин, пропаганді здо-
рового способу життя в підлітковому і моло-
діжному середовищі “значущих людей” (ба-
тьків, молодіжних кумирів і “зірок”, лідерів,
педагогів, тренерів тощо).

3. Організація профілактичної допомоги
підліткам і молоді з питань протидії і боро-
тьби з асоціальними явищами, пропаганди
здорового способу життя в молодіжному
середовищі: надання послуг соціальної до-
помоги і підтримки у вирішенні особистих,
сімейних проблем і негараздів (індивідуаль-
ні і групові форми консультування і навчан-
ня, тренінги); надання допомоги батькам у
зв’язку з проблемами підліткової наркоманії,
навчання діагностики ознак наркозалежної
поведінки і методів дії на підлітка (консуль-
тування, лекції, заняття в групі); проведення
з підлітками (зокрема з “проблемними” і
“групами ризику”) занять з формування ан-
тинаркотичних поглядів і переконань, нави-
чок протистояння наркотичному тиску, від-
мови від першої спроби і “нарко-експери-
ментування”, усвідомлення переваг здоро-
вого способу життя (навчання, діагностика,
гра, тренінг); виявлення можливостей і
сприяння залученню підлітків “групи ризику”
у творчі, спортивні, оздоровчі й інші програ-
ми та заходи молодіжних організацій.

4. Розвиток волонтерської основи прове-
дення профілактичної роботи: навчання во-
лонтерів-підлітків прийомів проведення про-
філактичної роботи на вулиці, в неформа-
льних підліткових групах (лекції, ігри, тренін-
ги, консультування за наслідками “вуличної”
роботи і т. ін.); сприяння діяльності молоді-
жних громадських організацій з питань про-
тидії зловживанню шкідливих речовин, про-
паганді здорового способу життя в підлітко-
вому і молодіжному середовищі (організа-
ційна, інформаційна, методична й інша до-
помога).

5. Створення і подальший розвиток спор-
тивних клубів у всіх видах і типах навчаль-
но-виховних закладів.

6. Активізація роботи за місцем прожи-
вання і надання державної підтримки закла-
дам, молодіжним громадським організаціям
і об’єднанням, які здійснюють виховну робо-
ту за місцем проживання з підлітками і мо-
лоддю. Необхідно продовжити роботу зі
зміцнення мережі існуючих закладів за міс-
цем проживання, ширше використовувати

бази закладів культури, освіти, фізичної
культури, а також залучати до організації
роботи за місцем проживання громадські
об’єднання і організації.

7. Розробка програми зміцнення здоров’я
і формування здорового способу життя, де
основною ідеєю є робота зі здоровими діть-
ми, підлітками, молоддю з метою вироблен-
ня у них цінності здоров’я, знань і звички
здорового способу життя. Можливо, таким
транслятором соціально-політичних пріори-
тетів держави може бути освітня програма
“Основи здорового способу життя молоді”,
завданням якої була б спроба інтеграції ре-
сурсів не тільки для формування у молоді
відповідального ставлення до свого здо-
ров’я, а й для засвоєння цінностей і норм
соціального життя.

8. Передбачення системи податкових
пільг для фірм і підприємств, які відрахову-
ють від свого прибутку кошти на підтримку
дитячо-юнацького спорту.

Серед зацікавлених сторін виступають
різні актори:
– в умовах ринкової економіки потрібно

заохочувати приватний капітал до інвес-
тування в індустрію здоров’я;

– визначальну роль у формуванні здоро-
вого способу життя повинні відіграти за-
соби масової інформації. Мова йде про
створення масованої інформаційно-про-
пагандистської компанії з використан-
ням широкого спектра різноманітних за-
собів; формування престижного іміджу
здорового способу життя (інформація
про шкоду куріння, зловживання спирт-
ними напоями, ожиріння, малорухливого
способу життя, конкретні рекомендації з
використання тих або інших можливос-
тей фізичної культури, реклама спорти-
вних товарів, відеоматеріали про ко-
ристь активного відпочинку і занять фі-
зичною культурою).
Для вирішення зазначених проблем на

цьому етапі розвитку охорони здоров’я сто-
ять такі завдання:
– зробити кожну молоду людину активним

учасником збереження свого власного
здоров’я, формуючи відповідальне до
нього ставлення, забезпечити доступ-
ність знань про стан свого здоров’я і
знань про заходи щодо його зміцнення,
а також запобігання захворюванням;

– сприяти розвитку необхідних для реалі-
зації здорового способу життя інфра-
структур;

– подолати перекіс, який склався в Україні
у бік дорогих видів медичної допомоги,
що справляють незначний вплив на
здоров’я населення в цілому;

– посилити масові профілактичні заходи і
розширити диспансеризацію населення,
що у результаті приведе до покращення
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здоров’я населення, збільшення трива-
лості життя й ефективнішого викорис-
тання фінансових ресурсів на охорону
здоров’я.

IV. Висновки
Таким чином, у країні необхідно форму-

вати таку політику, яка б сприяла форму-
ванню у молоді усвідомленої потреби в здо-
ров’ї, розумінню основ здорового способу
життя, забезпечувала практичне освоєння
навичок збереження і зміцнення здоров’я.
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Сокур Н.В., Киров В.И. Mеханизмы организации здорового образа жизни молодежи:
стратегические задачи для управления

В статье рассмотрены механизмы управления формированием принципов здорового об-
раза жизни молодежи. Проанализированы стратегии организации здорового образа жизни
молодежи. Охарактеризирована современная система мероприятий общества в направле-
нии формирования здорового образа жизни молодежи, реализуемая на трех уровнях: социаль-
ном, инфраструктурном, личностном.

Ключевые слова: молодежная среда, молодежь, здоровый образ жизни, общественное
здоровье, механизмы организации здорового образа жизни.

Sokur N., Kirov V. Mechanisms of healthy youth lifestyle organization: strategic tasks for
administration

In the article the management mechanisms of formation of healthy life-style of youth are studied.
The strategies in organization of healthy life-style of youth are analyzed. The modern system of
society measures within formation of healthy life-style of youth, which is realized at three levels (social,
infrastructural and individual) is observed.

Key words: youth environment, youth, healthy lifestyle, public health, mechanisms of healthy
lifestyle organization.




