Права дитини - країна дитячих мрій.
Відвідавши сім’ю Симканич та сім’ю Титинець у с. Керецьки
Свалявського району, які є цілком благополучними, фахівець із соціальної
роботи Свалявського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Маровді В.В. довідалась найпотаємніші мрії маленьких членів цих
родин, а саме Симканич Олександри та Титинець Ірини.
Під час, приватної бесіди Симканич Олександра зізналась мені, що не
так давно їй було страшно лише від одного виду міліцейської форми.
Здавалося, що міліціонер - це "робот" без серця, який весь час працює і не
втомлюється. Недавно, дивлячись телевізор, вона випадково побачила, як
несучи свою службу, від рук злочинця, загинули двоє працівників міліції. І
ця неприємна подія перевернула всю свідомість дівчинки. Співчуваючи
дітям, які залишилися без батька, вона по-новому осягнула цю професію.
Дівчинка
дуже просила щоб я організувала зустріч
школярів з
міліціонером.

Титинець Ірина, в свою чергу розповіла, одну історію свого життя.
Одного дня допомагаючи своїй мамі поратись у будинку, в шафі вона
побачила форменний одяг, який у їх сім’ї ніхто не одягав - ні тато, ні брат

Василь. І вона запитала у свого брата, що це за одяг . На що брат їй розповів
історію її родини, яку вона почула вперше. Колись в минулому її тато,
Титинець Василь, працював дільничим інспектором міліції і його
покликанням було стояти на захисті суспільних інтересів, захищати
громадський порядок та спокій громадян. І з того часу мріє про зустріч з
міліціонером.
З нетерпінням та хвилюванням чекали дві маленькі мешканки села
Керецьки, Свалявського району 25 лютого 2014 року, адже саме цього дня,
Свалявським районним центром соціальних служб для сім»ї дітей та молоді
було проведено груповий захід з дітьми 3-А та 3-Б класів Керецьківської
ЗОШ I-III ступенів на тему «Права дитини в Україні» на який було
запрошено ДІМ Свалявського РВ УМВС України в Закарпатській області
Зеленько В.В.

Автор цих рядків розповіла учням про права маленького українця, які
задекларовані в Конвенції ООН Про права дитини на: 1) освіту; 2) охорону
здоров’я; 3) соціальне забезпечення; 4) ім’я; 5) національність; 6) свободу
віроісповідування; 7) вільний доступ до інформації; 8) відпочинок; 9) захист
від експлуатації; 10) життя; 11) захист від фізичного насильства; 12) приватне
життя; 13) участь у культурному житті; 14) обирати і бути обраним під час
виборів; 15) індивідуальність; 18) громадянство; 19) власні погляди; 20)
свободу думки; 21) свободу мирних виборів; 22) піклування; 23) таємницю
кореспонденції; 24) недоторканість; 25) на захист закону.
ДІМ Свалявського РВ УМВС України Зеленько В.В., обговорив з
дітьми тему вчинення правопорушень, як і самими дітьми так і відносно них.
До таких правопорушень відносяться крадіжки, грабежі, шахрайства –
виманювання та викрадання мобільних телефонів, грошей та інших цінних

речей. Та наголосив, що в таких випадках потрібно звертатись
безпосередньо до нього.
Школярі не тільки слухали, а й активно приймали участь у бесіді та
ставили питання, відповіді на які вони хотіли отримати. Їх цікавило: як
поводитись та діяти в тій чи іншій ситуації, чи є неповнолітні
відповідальними за свої проступки. На всі питання, що зацікавили дітлахів
вони отримали змістовну та фахову відповідь від фахівця із соціальної
роботи і міліціонера.
Заступник директора по виховній роботі Дочинець М.І. наголосила
учням, що Діти майбутнє України – саме в них є запоруку нашого
особистого щастя та здійснення мрій. Саме на дітей ми покладаємо надії, і
тому маємо навчити їх жити по правді і по Закону, шо вона робить щодня,
впродовж багатьох років роботи, як вчитель початкових класів.

В свою чергу, маленькі мешканки села Керецьки не залишились у
стороні, цієї омріяної події в їх житті. Вони подякували фахівцю із соціальної
роботи за організовану зустріч та проведену цікаву бесіду про їх права,
подарувавши весняні первоцвіти, а ДІМ Зеленько В.В., в свою чергу,
отримав малюнок із зображенням міліціонера, які малювали самі.
Фахівець із соціальної роботи

Маровді В.В.

