Чорні та білі смуги життя.
Наше життя – це чередування чорно - білих смуг. Іноді, коли крокуєш
по вулиці, подивишся навкруги, і по виразу обличчя перехожого зразу
можна зрозуміти стан його душі. Я думала, що немає людей, яких не
турбувало б майбутнє наших дітей, але дуже помилилась.
Можливо це на перший погляд жорстоко, але на сьогоднішній день
наші діти поділяються на декілька категорій: одні - кохані і люблячі дітки
своїх батьків; другі – діти – сироти, позбавлені батьківського піклування, які
живуть в родинах бабусі з дідусем, чи дядька з тіткою, тому що мати
зловживає спиртними напоями і забула про свою дитину, а батько перебуває
у місцях позбавлення волі чи обидва померли ; треті - безпритульні і самі
собі господарі, а буває так, що ще при народженні ті беззахисні створіння та
крихітки не потрібні своїм батькам , від них відмовляються ще у пологовому
будинку, а що далі?
Можна приводити безліч прикладів. Ці приклади і долі дітей зовсім
різні, як доречі, і їх подальше життя. Але об’єднує їх одне те, що надалі
чекає на них і яке місце вони знайдуть у майбутньому житті?
За новими соціальними ініціативами Президента України з липня
місяця 2012 року до мережі Центрів соціальних служб для сім»ї дітей та
молоді було введено посади фахівців з соціальної роботи. Не виключенням
став і Свалявський районний центр для сім»ї дітей та молоді до якого було
введено 15 посад фахівців.
Одним із пріоритетних напрямків роботи фахівців є робота з
сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклуванням з
підвищення їх емоційного інтелекту, покращення психічного
оздоровлення,
сприяння у навчанні та працевлаштуванні, а
покращення житлово-побутових умов.
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У липні 2012 року я розпочала свою роботу, як фахівець соціальної
роботи Свалявського РЦСССДМ і обслуговувала три населені пункти
Свалявського району - с. Стройне, с. Тибава, с. М.Мартинка.
Під час інспектування сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах, мною було виявлено опікунську сім»ю «Кагач», яка проживає
с. Стройне, 444.
Коли я переступила пороги будинку де проживають діти сироти то
була неприємно здивована. Умови проживання дітей сиріт не відповідали

санітарним нормам. У будинку було відсутнє гаряче водопостачання,
відсутня ванна кімната.
За весь час наполегливої праці із цією сім'єю їм надано цілий комплекс
соціальних послуг. Вже можна говорити про позитивні зрушення: в
будинку було обладнано ванну кімнату, влаштовано на роботу Василинку,
оздоровлено в Міжнародному дитячому центрі «Артек» Тетянку, зрозблено
косметичні ремонти житлових кімнат дітей - сиріт, обладнано будинок
водопроводом, на даний час вирішується питання встановлення права
власності дітей на будинок. Очевидно, більше таких випадків сім’я не
матиме …
Сільський голова І.І. Станкович зауважив, що для того, щоб краще
зрозуміти проблеми дітей в цій опікунській сім»ї, фахівець з соціальної
роботи Мирослава Фізер відвідує сім'ю по сьогоднішній день, надає поради
щодо виховання, всебічного та гармонійного розвитку дітей, налагодження
стосунків у родині та з оточенням, ведення здорового способу життя.
Проблема неблагополуччя не вирішиться за один рік, і не залежить
лише від результатів роботи фахівців із соціальної роботи, проте приємно,
що є сім’ї, які за допомогою фахівців успішно долають складні життєві
обставини.
Професія «фахівець із соціальної роботи» є новою для України, тому
важливо, щоб сім’ї, які потребують допомоги йшли на співпрацю,
намагалися спільними зусиллями подолати складні життєві обставини. Адже
допомогти людині, можна тільки тоді, коли вона сама цього бажає.
Попередження негативних ситуацій у родині, особливо де виховуються
діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, надання таким сім»я
своєчасної допомоги перебуває на особистому контролі голови Свалявської
РДА Івана Дрогобецького, Свалявського РЦСССДМ, сільського голови
І.І. Станковича та держави в цілому. Хочеться, щоб втілюючи нові соціальні
ініціати Президента України дедалі більше з’являлося соціальних історій з
гарними зрушеннями в сім’ях та менше статистичних даних про кількість
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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