Небайдужість до людей з обмеженими фізичними можливостями
У понеділок на базі Свалявського відділення обласного центру реабілітації
інвалідів та дітей-інвалідів відбулася зустріч за участі заступника голови
Свлявської РДА М. Й. Таліяна, спеціалістів відділу у справах інвалідів,
ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, управління соціального
захисту населення району С. Д. Фалес та Н. М. Цоліган, завідувача
Свалявського ВОЦРІДІ Н. В. Хименець, завідуючої психолого-медикопедагогічної консультації районного відділу освіти молоді та спорту Н. Д.
Савіцької та начальника відділу активної підтримки інвалідів Свалявського
РЦЗ М. М. Чернухи, приурочена Міжнародному дню інвалідів.
Першою до гостей – дітей з особливими потребами, їхніх батьків та родичів –
звернулася завідуюча Свалявським відділенням обласного центру реабілітації
інвалідів та дітей-інвалідів Н. В. Хименець, яка, привітавши всіх з
наступаючими новорічно-різдвяними святами, подякувала небайдужим людям,
що відгукнулися на запрошення та допомогли організувати зібрання, під час
якого вихованці реабілітаційного центру змогли відчути себе хоча б трохи
щасливішими.
До присутніх звернувся заступник голови РДА М. Й. Таліян:
„Завтра увесь сват відзначатиме Міжнародний день інваліда, – мовив він, – дату,
яка не може асоціюватися зі святом у суспільній свідомості, бо це день, коли
прийнято підраховувати сумну статистику зростання людей з особливими
потребами. Чи треба говорити про важливість відзначення цього дня?
Безсумнівно, адже тільки так суспільство демонструє свою небайдужість до тих
проблем, з якими стикаються особливі люди у повсякденному житті. Схиляємо
голови перед мужністю і терпінням, незламною силою духу, з якими долаєте не
прості життєві перешкоди людської долі. Здоров’я вам, щастя, наснаги, Божого
благословення та світлого майбутнього”.
Влада району намагається всіляко підтримувати людей з особливими потребами
не лише словом, але й ділом. Найприємнішим подарунком для вихованців
центру стала обіцянка заступника голови РДА М. Й. Таліяна посприяти у
вирішенні нагального питання – запуску опалення ДНЗ №10, на базі якого
розташоване Свалявське ВОЦРІДІ.
Приєднавшись до різдвяно-новорічних привітань, начальник відділу активної
підтримки інвалідів Свалявського РЦЗ М. М. Чернуха вручив дітям невеличкі
презенти – канцелярські набори та іграшки.
А далі настав час сюрпризів: разом із дорослими малята мали змогу торкнутися
модної течії „хенд-мейд” – створювали новорічні листівки, прикраси з паперу та
бісеру, а майстер-клас для них влаштували директор будинку школяра Ж. Й.
Ярчич та Н. В. Гриценко. Скільки радості булоо у маленьких очах! Хтось разом
із мамою виготовляв новорічну листівку, а дехто вперше самостійно
маленького янгола з бісеру.
Та справжня феєрія запанувала, коли перед дітлахами з’явилася справжня
клоунеса. Разом із нею всі присутні поринули у казковий світ: переповзали
магічний тунель, переходили на ступнях-велетнях через чарівне болото, ловили
золотих рибок, а ще всі дітки отримали іграшки з повітряних кульок. Атмосфера
танців та веселощів довго пануватиме у цьому маленькому світі доброти, але
створення її було б неможливим, якби не допомога добрих та чуйних людей:
директорів ТОВ „Аква-Поляна” В. В. Суботовського, ТОВ „Маргіт” О. В. Салія,
ТОВ „Контакт-5” В. Й. Понижана, ТОВ „Голден-Фрутс” В. В. Григи,
автоцентру „Формула-1” О. П. Кураха, приватних підприємців М. .. Ливч та
В.П. Петьовки.

Урочистості з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів пройшли і в
управлінні праці та соціального захисту населення. Привітавши людей з
особливими потребами з наближенням новорічно-різдвяних свят, в. о.
начальника установи І. І. Жданський, голова громадської організації ради
інвалідів району В. В. Островка та голова інвалідів війни, Збройних сил та
учасників бойових дій В. І. Шелеля вручили грошову допомогу всім присутнім
та дві грамоти Свалявської РДА активістам організацій О. І. Кагач та М. І.
Ганькуличу за учать у громадському житті інвалідів.
Наталія МАЛЕТИЧ.

