Діти-сироти й українське суспільство. Сучасна Церква
закликає до дії…..
«Сиротам будь за батька…, і будеш як син Всевишнього,
і Він возлюбить тебе більше, ніж мати твоя» (Сирах 4,10)
З метою створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, де
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, Свалявським
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться зустрічі
під гаслом «Прийми дитину у родину».
В Керецьківському ДНЗ
фахівцем із соціальної роботи Свалявського
районного центру соціальних служб для сім»ї дітей та молоді проведено зустріч на
тему «Я чекаю на тебе» із залученням настоятеля православного храму Іоана
Симканича та священнослужителя Василія Голубки з колективом дитячого
садочка.

Автор цих рядків звернула увагу присутніх на одну з найболючіших проблем
нашого суспільства – на дітей, позбавлених батьківської турботи і сімейного
затишку – дітей-сиріт та наголосила, що Кожній дитині потрібна родина… Це
дуже проста правда. І ми усі глибоко в серці знаємо її. І знаємо, що тільки в сім’ї, у
якій тебе люблять, розуміють, турбуються про твої потреби, дитина має шанс на
повноцінний розвиток та щасливе майбутнє.
Втім на даний момент в Україні понад 100 тисяч дітей не мають такої сім’ї,
живуть у будинках дитини, інтернатних закладах. І всі ці діти чекають на сім’ю, яка
прийме їх і буде любити.

Нашим спільним завданням є сприяння тому, щоб ці діти знайшли родину і
могли мати інше, щасливе, теперішнє і майбутнє. Це велика робота, і до цієї роботи
кожен з нас може додати свою маленьку краплинку. Ці краплинки можуть бути
дуже різні, але лише так - крапля за краплею ми можемо досягти змін.
У своїй промові до присутніх настоятель православного храму Іоан Симканич
наголосив, що дитинство – надзвичайно важливий етап в житті людини. Саме в
дитячі і юнацькі роки закладається фундамент особистості, визначається якою буде
людина – доброю, чуйною, милосердною, чи зраненою, озлобленою, агресивною.
Одним з найважливіших факторів, який формує повноцінну цілісну зрілу
особистість, є любов. Незамінним середовищем, де дитина найкраще дозріває, є
повноцінна сім’я: батько, мама, діти. Саме в затишку сім’ї, подібно як під
променями сонця виростає чудова квітка, так в атмосфері доброзичливості і
родинного миру під променями батьківської любові виростає дитина, щоб стати у
повні людиною – істотою богоподібною, створеною на образ і подобу Божу, яка є
відблиском свого Творця. За останні роки церква активно почала приєднуватись до
роботи щодо влаштування дітей - сиріт у сімейні форми влаштування. Є навіть
приклади, родин священників які виховують в своїх сім»ях прийомних дітей. На
питання присутніх чи готова його родина прийняти дитину священнослужитель
відповів, що побувавши в сім»ї священника, яка виховує дитину сироту в його
родині все частіше почались обговорення даного питання і його сім»я вже на 50%
готова прийняти дитину-сироту на виховання.

Протоієрей Василій Голубка, розповів одну історію з власного життя. 5
серпня 2013 року в день празника «Ікони Почаївської Божої Матері» вже доброю
традицією стало відвідування священнослужителями Мукачівської православної
єпархії Чинадіївської школи – інтернату, де проживають діти-сироти. Минулого
літа і його сім»я відвідала сиротинець. І тут до нього підійшла дівчинка з білим,
кучерявим волоссям взяла його за руку і сказала «ТИ МІЙ ТАТО». І з того часу не
має такого дня, щоб в нашій родині не йшла мова за ту дівчинку і наша родина на
80% готова взяти ту дитину на виховання. У вільний час я міркував над тим, як
інтегрується усиновлення в християнство. І зауважив елементарні речі, на які
чомусь мало хто звертає увагу. Ісус Сам був усиновленим, Йосип став для Нього
прийомним батьком. Коли Його розпинали на хресті, одні з останніх слів до
Богоматері та апостола Івана були такими: «Ось син твій» та «Ось мати твоя».
Христос починає своє життя з прийомної сім’ї і завершує його створенням нової
прийомної сім’ї. Місія Церкви — це місія Христа. Він започаткував прийомне
батьківство, Він любив дітей. Був випадок, коли апостоли не хотіли пускати до
Нього дітей, бо вважали, що ті нічого не зрозуміють. Ісус сказав: «Не бороніть дітям
приходити до Мене, бо їх є Царство Небесне». Він хоче, щоб ми ділилися вірою,
любов’ю, добром з усіма, і з дітьми у першу чергу. Саме тому, ми з радістю
погодились на пропозицію фахівця з соціальної роботи Вікторії Маровді,
популяризувати ідею прийомної сім»ї в нашому селі, в наших сім»ях та сім»ях
прихожан нашого храму.

Кампанія триватиме надалі. Тож сподіваємося, що всі діти , які потребують
батьківського тепла, знайдуть свою родину. Самотні діти чекають на Вас майбутніх ТАТА і МАМУ! А ми чекаємо на громадян, які відчувають в собі сили і
бажання допомогти дітям. Довідки можна отримати в РЦССДМ за адресою: м.
Свалява, вул. Головна,1, каб 112. або у фахівця із соціальної роботи.

Фахівець із соціальної роботи

Вікторія Маровді

