Мельник Олександр Романович народився 25 жовтня 1993 року.
Навчається в 10 класі Радивилівського загальнонавчального закладу №2.
У 2009 році закінчив художній відділ Радивилівської школи мистецтв.
Любить спорт. На всеукраїнських змаганнях з пауерліфтингу здобув одну
золоту і дві срібних медалі. Крім образотворчого мистецтва, захоплюється
ліпленням, музикою, Інтернетом. Дуже любить природу. Як учасник волонтерського руху, допомагає людям похилого віку та ветеранам війни.
Бере участь у шкільних, районних і обласних художніх виставкахконкурсах та в художній самодіяльності.

РОБОТИ ОЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИКА
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• Вельська І.І. Офтальмологія
• Пасічник Г.М. Глаукома і її наслідки
• Вельська В.М. Вікова макулодистрофія з позицій
сучасної офтальмології
Поради психолога
• Озарчук П.В. Психологічні бар’єри в безпосеред‐
ньому спілкуванні між сліпими та зрячими
• Стрельбіцька І.А. Бережіть як зіницю ока…
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• Консультують спеціалісти
Служба зайнятості
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• Боровська Л. Наша мета – турбота про людей
• Войтович Т. З людьми та для людей
Нам пишуть
Нетрадиційні методи лікування
Цікаво знати
Повір у себе
• Гаврилович Г. Наперекір долі
• Балтич Н. «З вірою у життя»
• Бричкова Р. Батько замінив дітям матір…
• Жучка Л. Сила волі
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Повна електронна версія бюлетеня на сайті: http://libr.rv.ua
Адреса: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6, тел.: (0362) 221-174, 222-121, e-mail:library@libr.rv.ua
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наданої установами та організаціями
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Перед Вами спеціальний випуск інформаційного бюлетеня "Інва.net", приурочений до Міжнародного семінару бібліотечних працівників «Надання послуг
людям з обмеженими фізичними можливостями у публічних бібліотеках», який
проходив на базі Рівненської державної обласної бібліотеки.
Серед звичних для Вас рубрик – огляд діяльності бібліотек України на допомогу людям з особливими потребами. Ви ознайомитеся з організацією обслуговування незрячих людей у спеціалізованій бібліотеці для сліпих ім. М. Островського, що в
Києві, роботою з незрячими в центрі «Інтернет-окуляр» Рівненської державної обласної бібліотеки та Інтернет-центрі обласної наукової бібліотеки м. Херсон. Дізнаєтеся,
як бібліотекарі, виступаючи навігаторами в бурхливому морі інформації, відбирають і
доносять до кожного читача саме ту, яка допомагає не лише пізнати світ, отримати
знання, але й досягти духовної гармонії особистості. Вони виступають у ролі бібліотерапевтів. Бібліотерапія дослівно перекладається як «лікування книгою», про це вже
йшлося в інформаційному бюлетені "Інва.net" (число 14, 2006 р.).
Ще в 1836 р. російський лікар І.Є. Дядьковський назвав читання одним із головних засобів психотерапії. «Аптека для душі», – сказав про бібліотеку київський
бібліотекар П.П. Должніков у ХІХ ст. З роками дещо забутий термін «бібліотерапія»
сьогодні, як ніколи, є актуальним. У період світової кризи, стресів, негативної інформації, яка «потоками виливається» на голови людей, тільки хороша книга може
допомогти заспокоїти, повернути рівновагу. Бібліотеки стають для багатьох читачів
центрами релаксації, а книга допомагає пізнавати світ, розвивати здібності, підвищувати інтелектуальний рівень, протистояти неординарним ситуаціям (хворобам,
депресіям), зміцнювати силу волі. «Душ человеческих добрые лекари, чувств и поступков – библиотекари», – чудові слова поета Льва Ошаніна влучно характеризують людей благородної професії, які працюють у бібліотеках.
Щира Вам подяка за самовіддану працю, теплоту сердець, яку Ви віддаєте
людям з особливими потребами. Від імені багаточисленних читачів "Інва.net" низький уклін усім, хто впродовж семи років працює над інформаційним бюлетенем:
членам редколегії – Світлані Ступницькій, Наталії Волян, Олександрі Промській,
Ірині Давидчук, Аллі Литвинюк, голові Рівненського обласного відділення Української Бібліотечної Асоціації – Валентині Ярощук, постійному партнеру – начальнику Рівненського обласного центру зайнятості – Івану Федоровичу Ткачуку, незмінному видавцю – директору видавництва «Волинські обереги» Тетяні Власюк.
Особлива подяка за фінансову підтримку відділу преси, освіти і культури
Посольства США в Україні та особисто послу Джону Теффту.
Раїса Щербан
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Вельська Ірина Ігорівна,
завідувачка центром
мікрохірургії ока та невідкладної
офтальмологічної допомоги Рівненської обласної
клінічної лікарні

90 % інформації про навколишній світ людина
отримує завдяки органу зору. Тому будь-які негаразди з очима, а особливо захворювання, що супроводжуються зниженням зору, є серйозною
проблемою в житті людини.
Негативна динаміка поширення захворювання
очей в Україні продовжується вже протягом 10
років. У 2009 році захворюваність очей склала 3237
на 100 тис. дорослого населення. На першому місці
– хвороби кон’юнктиви (30,7%), на другому – катаракта (11,0%), третє місце посідає короткозорість (5,2%).
Первинна інвалідність унаслідок патології зору
у дорослих складає 2,7 на 10 тис. населення. В
структурі інвалідності зростає питома вага захворювань сітківки та зорового нерва, спричинених судинною патологією та цукровим діабетом,
стабільно лідирують травми та опіки ока і глаукома.

Травми ока і орбіти
Фактор часу від моменту отримання травми до початку надання спеціалізованої допомоги є вирішальним у збереженні ока як органа та відновленні зорових функцій. З метою
максимального наближення спеціалізованої
офтальмологічної допомоги до населення за
наказом МОЗ у кожній області створено
центр екстреної допомоги при травмах ока. В
Рівному такий центр створено на базі очного
відділення обласної лікарні (розташований на
2-му поверсі хірургічного корпусу).
Центр працює цілодобово без вихідних.
Кожний житель міста Рівного та Рівненської
області, що отримав травму ока, може звернутися сюди в будь-який час без направлення
від лікаря за місцем проживання.
Щорічно до Центру екстреної допомоги
при травмах ока звертається від 4000 до 4500
пацієнтів, проводиться 110-130 операцій важких ушкоджень ока; близько 1500 операцій
виконується амбулаторно (хірургічна обробка
травм повік та слизової оболонки ока, видалення поверхневих сторонніх тіл з ока).
Пам’ятайте!!! Затримка в отриманні
спеціалізованої допомоги при травмах та опіках ока лише на добу на 30% збільшує ризик
втрати ока як органа та на 60% збільшує ризик втрати зорових функцій.

Катаракта – це захворювання, яке є причиною зниження або втрати зору у людей похилого віку. Найчастіше до лікарівофтальмологів звертаються саме хворі на катаракту; це 16,9% усіх відвідувань.
Що ж таке катаракта? Око людини
схоже на фотоапарат. У фотоапараті світло
проходить через об'єктив та фокусується на
фотоплівці. В оці роль об'єктива виконує
кришталик – це безбарвна прозора лінза діаметром трохи менше 1 см. Коли кришталик
працює нормально, ми чітко бачимо оточуючі
предмети. Через різні причини кришталик
може частково або повністю помутніти. Це
захворювання називається катарактою.

Чому виникає катаракта? Найбільш
часто катаракта виникає внаслідок природних
вікових змін у кришталику ока. Більшість людей старше 60 років має ті чи інші прояви катаракти. Крім того, катаракта може бути вторинною, викликаною якимось іншими захворюваннями: наприклад, цукровий діабет, за-

Катаракта
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пальні захворювання, травма ока тощо. Також
буває вроджена катаракта.
Як змінюється зір при катаракті?
При катаракті лише частина світлових променів потрапляє всередину ока, тому хворий катарактою відчуває погіршення зору: обриси
предметів сприймаються нечітко та розмито,
а окуляри чи контактні лінзи не дають бажаного результату.
Що робити, якщо Ви помітили погіршення зору? У всіх випадках при погіршені
зору потрібно проконсультуватися з лікаремофтальмологом. Погіршення зору може бути
симптомом багатьох захворювань і тільки
спеціаліст може визначити причину та призначити правильне лікування.
Чи потрібно лікувати катаракту?
Так, потрібно. Катаракта є хронічним захворюванням, що прогресує. Зір може погіршуватись з різною швидкістю, але в більшості
випадків без лікування хвороба швидко призводить до повного помутніння кришталика
та втрати зору.
Як лікують катаракту? Існує два основних методи лікування катаракти: використання лікарських засобів та хірургічна операція. Рішення про вибір методу лікування приймається лікарем для кожного пацієнта індивідуально.
В чому полягає хірургічне лікування
катаракти? Існує багато різновидів хірургічних операцій, але принципово всі вони зводяться до видалення помутнілого кришталика. В більшості випадків він замінюється
штучним кришталиком.

Штучний кришталик

Операція з видалення катаракти є мікрохірургічною маніпуляцією. Вона виконується
під мікроскопом, з використанням найтонших
інструментів та витратних матеріалів. Тому,
за сприятливого збігу обставин, вона має мінімальний вплив на організм. Проте повністю
виключити ускладнення у всіх випадках, на
жаль, неможливо.
Такі операції з видалення катаракти та
імплантації штучного кришталика виконуються в Центрі мікрохірургії ока Рівненської
обласної лікарні з 1991 року. На сьогодні застосовуються дві методики: шовна методика з
імплантацією жорсткого штучного кришталика та безшовна ультразвукова методика з імплантацією гнучкого штучного кришталика.
Обидві методики є чітко відпрацьованими і
дозволяють якісно відновити зір. Таких операцій щорічно в Центрі мікрохірургії ока Рівненської обласної лікарні виконується близько 1000.
Чи допомагають при катаракті очні
краплі? Очні краплі можуть лише загальмувати розвиток захворювання, але не вилікувати його.
Ефективними вони є при початкових стадіях катаракти. Важливо зазначити, що чим
раніше починається лікування лікарськими
засобами, тим кращого результату можна досягти.
Як довго потрібно закапувати краплі при катаракті? Катаракта є хронічним
захворюванням, лікування очними краплями
потрібно проводити тривалий час, а краще
постійно.
Які краплі обрати? Існує декілька видів очних крапель для лікування катаракти.
Всі вони є препаратами, які покращують обмін речовин у кришталику і цим сповільнюють його помутніння.
Найсучаснішими препаратами для лікування катаракти є очні краплі "Квінакс", "Офтан-Катахром", "Тауфон".
Механізм дії кожного із цих препаратів є
дещо різним, але всі вони сприяють запобіганню помутніння кришталика. Вибір препарату бажано проводити за порадою лікаря.

Штучний кришталик
в оці

Якщо операція проводиться за сучасною
технологією, з використанням якісного обладнання та матеріалів, то її ефективність
може бути дуже високою: можливе майже повне відновлення зору.
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Частіше причиною глаукоми є судинні
захворювання (гіпертонічна хвороба, гіпотонія, атеросклероз, цукровий діабет). Певну
роль відіграє спадковий характер.
Люди із зазначеними хворобами належать
до групи ризику. Їм потрібно уважно ставитись до своїх очей, не перевантажувати їх і
регулярно відвідувати офтальмолога.
Спосіб життя хворого на глаукому:
- вести спокійний, розмірений спосіб життя, уникати негативних емоцій (конфліктів на роботі, в побуті);
- працювати стільки, скільки дозволяють
вік і загальний стан здоров’я, не перевтомлюватись;
- уникати фізичних і нервових перевантажень,
роботи з нахилом тулуба, голови (прання,
миття підлоги, прополювання грядок);
- уникати тривалого перебування в темряві
(різка зміна освітлення небажана для
очей; дивитись телевізор можна лише в
освітленій кімнаті);
- харчуватися потрібно раціонально, надавати перевагу рибі, сирим овочам і фруктам,
обмежити вживання тваринних жирів;
- скоротити прийом рідини у вечірні та нічні години;
- дуже важливий міцний сон – не менше 8
годин на добу;
- відмовитися від тютюнопаління, вживання спиртних напоїв;
- точно дотримуватись режиму закапування
крапель; якщо вам буде потрібно піти надовго з дому, не забудьте взяти їх із собою;
- регулярно відвідувати лікаря, навіть при
стабілізації внутрішньоочного тиску;
контрольне обстеження рекомендоване
кожних три місяці.
У ранньому післяопераційному періоді:
- протипоказано різкі рухи і великі фізичні
навантаження, вживання спиртних напоїв
і гострої їжі;
- рекомендовані інстиляції дезінфікуючих,
протизапальних крапель, антибіотиків.
У пізньому післяопераційному періоді
необхідно:
- регулярно спостерігатись у офтальмолога
поліклініки, контролюючи внутрішньоочний тиск і стан зорових функцій (1 раз на
3 місяці);
- суворо дотримуватись усіх рекомендацій
лікаря.
ЛІКУВАННЯ
Мета лікування – компенсація внутрішньоочного тиску і збереження (не поліпшен-

Пасічник Галина Михайлівна, завідувачка очним відділенням центральної
міської лікарні м. Рівне, міський позаштатний офтальмолог
Одним із найбільш небезпечних очних захворювань, які призводять до сліпоти, є глаукома.
Глаукома – підступна хвороба, яка підкрадається непомітно, може мати довгу приховану руйнівну дію, щоб потім вибухнути
раптово. Невиліковна, запущена глаукома веде до зниження зору і повної сліпоти. Незряче
око, яке вже не розрізняє навіть світло, може
викликати сильний біль, і тоді для уникнення
болю не залишається нічого іншого, як видалити його.
Глаукома – це хронічне захворювання
очей, яке часто супроводжується підвищенням внутрішнього тиску.
Внутрішньоочний тиск у кожної людини
індивідуальний, але в середньому він не повинен виходити за межі 16-25 мм ртутного
стовпчика, вимірюючи тонометром Маклакова. Дуже часто зустрічається глаукома навіть
з нормальним внутрішньоочним тиском. Глаукома зазвичай виникає в обох очах, але не
одночасно.
На жаль, глаукома досить поширене захворювання, від якого страждають переважно
люди після 40 років. Ця хвороба може бути і
в молодому віці.
При глаукомі зір може знижуватися, доки
не настане повна сліпота. Сліпота, спричинена глаукомою, має незворотний характер,
оскільки гине зоровий нерв. Повернути зір у
таких випадках неможливо.
Глаукома займає друге місце серед причин невиліковної сліпоти. Огляд офтальмолога і вимірювання внутрішньоочного тиску не
менше 1 разу на рік дасть змогу своєчасно
виявити і ефективно лікувати хворобу.
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правильному, систематичному, вчасно розпочатому лікуванні прогресування глаукоми
можна зупинити і зберегти добрий зір.
P.S. Для отримання консультації і для
попереднього огляду офтальмолога телефонувати за номером: (0362) 43-75-36;
моб. тел.: 067-817-62-00.

ня) тих зорових функцій, що є на момент
звернення пацієнта до лікаря.
На сьогодні існують такі види лікування
глаукоми:
- консервативне (медикаментозне);
- лазерне;
- хірургічне.
Цілком вилікувати це захворювання практично неможливо (воно хронічне). Але при

Вікова макулодистрофія є найчастішою
причиною незворотної втрати центрального
зору серед людей віком старше 60 років у більшості країн світу. Частота цього захворювання різко збільшується серед населення, яке
старіє. Важливим є те, що патологічні зміни
при віковій макулодистрофії мають стійкий
та незворотний характер. Подібно до інших
важких хронічних захворювань вікова макулодистрофія призводить до емоційного стресу,
депресії та соціальної дезадаптації людей, які
втрачають зір.
Вельська Валентина Михайлівна,
головний офтальмолог Рівненської
області

Проблема вікової макулодистрофії є дуже
актуальною і в Україні. За останні 20 років
щорічна кількість хворих із значним зниженням зору внаслідок вікової макулодистрофії
зросла у 2,5 раза, значно збільшився їх відсоток серед інвалідів по зору. Така ситуація не
лише погіршує якість життя пацієнтів, збільшує кількість незрячих, практично немічних
людей у нашій країні, але й призводить до
додаткових фінансових затрат держави. Безумовно, це вимагає проведення ранньої діагностики та лікування.
Вікова макулодистрофія – це хронічне захворювання, яке вражає людей старшого віку
і характеризується відмиранням клітин макулярної (центральної) ділянки сітківки та супроводжується втратою центрального зору.
Ця патологія не є «хворобою цивілізації».
Характерна клінічна картина вікової макулодистрофії описана офтальмологами ще наприкінці ХІХ ст. і не відрізняється від сучасної.
В наш час проблема вікової макулодистрофії набула особливої актуальності у зв’язку
із збільшенням тривалості життя та процесами старіння населення; тобто збільшенням
питомої ваги людей похилого віку в структурі

всієї популяції людей, особливо в країнах з
високим рівнем економічного розвитку.
Патогенез вікової макулодистрофії до
цього часу остаточно не вивчений. Встановлено, що захворювання має спадковий характер. Відомо також багато екзо- та ендогенних
факторів, що сприяють розвитку захворювання. Це порушення обміну речовин, ожиріння,
атеросклероз судин головного мозку, артеріальна гіпертензія, аутоімунні захворювання,
тютюнопаління, незбалансоване харчування
та ін. У людей з порушеннями рефракції, діабетичною ретинопатією, глаукомою, катарактою, запальними та іншими захворюваннями
очей вікова макулодистрофія починається в
більш молодому віці та прогресує швидше.
Основою розвитку вікової макулодистрофії є порушення кровообігу в судинній оболонці ока, що призводить до порушення трофіки та дегенеративних змін пігментного епітелію сітківки. Внаслідок цього пігментний
епітелій перестає виконувати функцію захисту сітківки від токсичних речовин, що призводить до накопичення в сітківці продуктів
метаболізму. Крім того, порушення трофіки
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ризик розвитку вікової макулодистрофії при
випалюванні більше 15 цигарок на день збільшується в 2,4 раза, у пасивних курців –
удвічі.
Всім пацієнтам з віковою макулодистрофією показана так звана «зелена» дієта. В
раціоні обов’язково мають бути листові овочі
(шпінат, салат) що містять каротиноїди, а також достатня кількість тваринного білка та
рослинних жирів. Досягнути оптимального
вмісту каротиноїдів у раціоні більшості пацієнтів практично неможливо, а в організмі
людини вони не синтезуються. Тому з метою
профілактики вікової макулодистрофії в осіб
старше 50 років, а також у складі комплексної
терапії на усіх стадіях цього захворювання,
доцільно застосовувати вітамінно-мінеральні
комплекси, що містять лютеїн. А саме: Окуавайт-лютеїн, Лютеїн-комплекс, Окувайт-лютеїн форте.
На пізніх стадіях захворювання додатково
застосовуються протизапальні препарати, інгібітори судинного фактора росту, різноманітні лазерні методи лікування.
Поради щодо профілактики та раннього
виявлення вікової макулодистрофії:
1. Вживайте збалансовану їжу, яка включає різноманітні фрукти та «зелені» овочі:
броколі, шпинат, листя зеленого салату, горох.
2. Відмовтесь від тютюнопаління.
3. Для захисту своїх очей обов’язково
носіть сонцезахисні окуляри в сонячні дні.
4. Слідкуйте за вагою тіла, уникайте
ожиріння.
5. Контролюйте свій артеріальний тиск.
6. Регулярно перевіряйте свій зір з допомогою сітки Амслера (див. мал.).
7. При виявленні вікової макулодистрофії вживайте рекомендовані лікарем вітамінно-мінеральні комплекси з лютеїном, спеціально розроблені для покращення обмінних
процесів в очах.

епітелію провокує розростання новоутворених судин (ламких, з порушеною структурою). Вони і є чинником набряків та крововиливів у центральній зоні сітківки. Процес
завершується розростанням рубцевої тканини
і відмирання нейроепітелію (чутливої тканини сітківки), внаслідок чого і виникає сліпота.
Виявити захворювання макулярної ділянки сітківки у пацієнта може навіть сімейний
лікар завдяки комплексу характерних скарг.
У більшості випадків захворювання починається поступово і непомітно для хворого.
Першими симптомами зазвичай є погіршення
зору та метаморфопсії (порушення сприйняття форми та величини предметів, викривлення їх контурів). З часом людина помічає затуманювання зору, появу темної плями в
центрі.
Чітко
ідентифікувати
захворювання
центральної зони сітківки, в тому числі і вікову макулодистрофію, може тільки лікарофтальмолог з допомогою офтальмоскопії та
інших інструментальних методів діагностики.
Всі люди у віці старше 50-55 років є групою високого ризику розвитку вікової макулодистрофії, тому необхідно проходити огляд
лікаря-офтальмолога не рідше одного разу на
рік.
Основним методом діагностики вікової
макулодистрофії є офтальмоскопія (огляд очного дна). Такі сучасні методи дослідження,
як флюорисцентна ангіографія та оптична когерентна томографія лише допомагають уточнити ступінь ураження сітківки.
Головною метою лікування вікової макулодистрофії є стабілізація патологічного процесу та зорових функцій.
На початковому етапі захворювання пацієнту необхідно перш за все відмовитися від
тютюнопаління і уникати впливу інших шкідливих зовнішніх факторів. Встановлено, що
тютюнопаління провокує початок та пришвидшує розвиток вікової макулодистрофії
за рахунок негативного впливу нікотину на
пігментний епітелій. Важливо пам’ятати, що
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Чимало незрячих, можливо, і всі, стикалися з труднощами в безпосередньому
спілкуванні зі зрячими і, очевидно, проблеми тих, хто бачить, при контактуванні з
незрячими теж не менші. Що ж це за
бар’єри, які відділяють сліпих від зрячих?
Якими причинами вони зумовлені?
Психологічні бар’єри у сліпих
Глибокі порушення зору не лише ускладнюють пізнавальну діяльність, але й створюють
серйозні проблеми в сфері безпосереднього
спілкування зі зрячими людьми. Порушується
взаємодія не стільки в матеріальному середовищі, як у соціальному плані.
Осліплий більше боїться не того, що втратив зір, а ставлення до себе як до нещасного,
безпомічного, неповновартісного індивіда. Так
діти, незрячі від народження, лише підрісши,
починають розуміти через особливе ставлення
до себе, що вони не такі, як зрячі. Отже, велике
значення має не стільки сама втрата зору, як
ставлення оточуючих до незрячих. У результаті
цього у сліпих формується більш чи менш виражений комплекс меншовартості. Як доводять
соціально-психологічні дослідження, низька чи
негативна самооцінка значно звужує коло соціальних контактів. Особа, обмежена свідомістю
своєї меншовартості, має знижену комунікабельність. Такі особи відлюдкуваті, замкнуті. Побоювання, що їх сприймуть як людей третього
ґатунку, гальмує їхню ініціативу в спілкуванні,
ускладнює як встановлення, так і підтримання
соціальних контактів.
Серед певної частини сліпих поширені неадекватні негативні психологічні установки
щодо зрячих, а саме: «зрячі мене недооцінюють», «зі зрячими важко порозумітися» і навіть
такі: «зрячі не вважають мене за людину», «вони лише думають, як скористатися моєю інвалідністю». Подібні установки є серйозним психологічним бар’єром у спілкуванні.
Невдалий досвід контактів зі зрячими формує у сліпих установку на уникання стосунків з
ними, викликає бажання мати справу лише з
такими, як вони.
Установка на уникання повносправних може з’явитися через дефіцит адекватних умінь і

Озарчук Петро Володимирович,
консультант навчально-інформаційного центру
«Інтернет-окуляр» Рівненської державної обласної бібліотеки

навичок спілкування з ними, що є наслідком
задоволення потреб спілкування цілком і повністю чи переважно в рамках тифлосоціуму: дитячий садок для незрячих, школа для дітей з
вадами зору, підприємство сліпих… Під час
спілкування двох незрячих не відіграють ніякої
ролі і не мають значення деякі невербальні виразні комунікативні елементи – такі, як міміка,
вираз очей, жест та ін. Тому, коли ці люди спілкуються зі зрячими, вони стикаються зі значними труднощами.
Вважається, що і певні особистісні риси перешкоджають контактам «сліпий-зрячий». Сліпі досить егоцентричні, честолюбиві, з підкресленим прагненням до самоствердження. І в
емоційній сфері вони виявляють певні непривабливі особливості, як, наприклад, надвразливість, дратівливість, дисфоричність, ейфоричність і навіть інфантильність. А подібні риси і
реакції також можуть стати на заваді спілкування.
Психологічні бар’єри у зрячих
Оскільки сліпі живуть серед зрячих і змушені спілкуватись з ними, то зрозуміло, що цей
процес є двостороннім. Результати одного з соціально-психологічних досліджень свідчать, що
на запитання «Що ви відчуваєте, спілкуючись
зі сліпими», переважна більшість опитаних відповіла, що відчували дискомфорт, коли доводилось тривалий час спілкуватися з незрячим,
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для трьох відсотків таке спілкування було важким; шість відсотків не змогли описати свій
стан. І лише для решти семи відсотків процес
спілкування не був неприємним.
Це ж дослідження свідчить, що чим менші
знання про сліпих, тим негативнішими є реакції
на них. Більшість зрячих вважає, що сліпі різняться від зрячих або зовсім не такі, як усі люди.
Є чимало людей, що протягом усього життя
не зустрічали незрячих. Тому абсолютно несправедливо з боку сліпих сердитись на зрячих
за їх ненавмисну нетактовність, – адже не кожна людина знає, як поводитися з незрячими.
Суспільство в цілому може одержати певні відомості про безпосереднє спілкування зі сліпими через друковані та електронні засоби масової інформації, але було б цілковитою утопією
навчити всіх людей спілкуватися з ними. Тому
інваліди по зору мають уміти допомогти зрячим під час контактування з ними.
Неадекватні негативні установки щодо сліпих виникають, головним чином, унаслідок незнання їхньої психології, їхніх реальних можливостей, все ще існуючих анахронічних уявлень про сліпих як про нещасних, безпорадних і
безпомічних, непристосованих до життя неповноцінних людей.
Багатьох зрячих під час спілкування зі сліпими пригнічує координація їхніх рухів, міміка
обличчя, вираз і вигляд очей. Обличчя сліпонароджених особливо невиразні, маскоподібні. Це
збиває з пантелику зрячих, які здійснюють більшість контактів з допомогою міміки і пантоміміки тіла. Всі почуття, як правило, перш за
все висловлюються очима і мімікою. Саме очі
сигналізують, з ким хоче людина поговорити.
Слово супроводжується мімікою та жестикуляцією, і все це здійснюється переважно підсвідомо. Через те, що механізми невербального
спілкування підсвідомі, зрячі використовують
їх і в спілкуванні з незрячими. Але оскільки у
сліпих цей спосіб зв’язку не працює, то й не
функціонують і загальновживані системи сигналізації, – тобто ускладнюється зворотний
зв’язок, зрячий виявляється в тупиковій ситуації, його охоплює почуття безпомічності. Він
схильний тлумачити нестачу зворотної інформації як відсутність інтересу до спілкування або
як нерозуміння. Виправданим є твердження
Фон Курта: «Люди взагалі не усвідомлюють,
наскільки вони слухають очима. Вуха починають слухати лише тоді, як око дасть сигнал, що
ми готові до слухання». Дуже мало сліпих усвідомлює значення невербальної комунікативної

сигналізації під час розмов чи в момент встановлення контакту.
Шокуючим фактором для осіб з нормальним зором є очі деяких незрячих – неприродно
великі або малі, без райдужної оболонки чи з
іншими косметичними дефектами. Якщо такі
очі не приховані темними окулярами, вони дійсно можуть перетворитися на значну перешкоду під час нормального спілкування. На жаль,
сліпі з косметичними дефектами очей зустрічаються досить часто. До того ж вони відмовляються носити темні окуляри, які нібито заважають їм у просторовому орієнтуванні, не усвідомлюючи, який негативний вплив справляє це
на партнера в процесі спілкування.
Установка на залежність, «втілення» в зрячого і перетворення останнього в «паличку» для
орієнтування чи собаку-провідника теж викликає
реакцію уникання і дистанціювання від сліпого
«вампіра». Деяких зрячих відлякує неохайний
вигляд сліпих, їх невміння відповідно одягатися,
поводитися в громадських місцях тощо.
Подолання психологічних ускладнень у
сліпих та зрячих під час безпосереднього спілкування між ними
Деякі зрячі дійсно мають навчитися контактувати зі сліпими. Важливе значення має поширення тифлопедагогічних знань серед зрячих
осіб, що перебувають у близькому оточенні незрячих, – батьків, родичів, приятелів, колег, – з
метою виховання у них тактовності та чуйності,
уважного ставлення до осіб з тяжкими ушкодженнями зору.
Але й незрячі повинні навчитися пояснювати зрячим особливості і труднощі цих контактів. Було б корисним, щоб організації та спілки
сліпих проводили відповідні семінари, круглі
столи, на які виносили б для обговорення певні
об’єктивні та суб’єктивні причини, що ускладнюють спілкування між сліпими та зрячими.
Особливо доцільно провести дискусії з порушуваних питань у групах мобільності і набуття
корисних навичок. Зрозуміло, що такі обговорення часто виникають спонтанно, однак реабілітаційні працівники мають стати ініціаторами
цілеспрямованої діяльності в цьому напрямку.
Тоді зникнуть деякі психологічні перешкоди,
які існують у незрячих, відкоригуються відомі
упередження, що допоможе формуванню правильної самооцінки у них та адекватної поведінки серед і зі зрячими.
Література
1. Агеев О. М. Система реабилитации слепых / О. М. Агеев. – М., 1981. – 84 с.
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2. Горго Ю. П. Психофізіологія : навч. посіб. / Ю. П. Горго. – К., 1999. – 124 с.
3. Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих : учеб. пособие / А. Г. Литвак ; Рос.

гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 1998. –
271 с.
4. Литвак А. Г. Практикум по тифлопсихологии : учеб. пособие / А. Г. Литвак, В. М. Сорокин, Т. П. Головина. – Л., 1989. – 110 с.

Стрельбіцька Ірина Андріївна, практичний психолог
дитячого навчального закладу № 35
(компенсуючого типу для дітей з вадами зору)
Виховання дитини з порушеним зором має бути
у 100 разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.
В. Сухомлинський
Радість здорового сприйняття для здорової
людини не відчутна у повсякденні. Але тим,
хто має порушення зору, важко сприймати навколишню дійсність цілісно, у всьому її розмаїтті.
Приходить на згадку розповідь однієї матері. Коли її слабозора п’ятирічна донька почала
носити окуляри, вона раділа, що все навколо
таке гарне і яскраве. Дівчинка стала пропонувати своїй сестричці подивитися в окулярах на
світ, як у них все добре видно. Примірявши
окуляри, сестричка сказала, що вона без них
краще бачить. «Мамо, а чому я без окулярів погано бачу?» – як грім серед ясного неба пролунало щире запитання дівчинки. Жінка приборкала
свої почуття і тактовно, зрозуміло для доньки пояснила, заспокоїла, запевнила, що і вона з часом
буде добре бачити без окулярів. «Подивись у люстерко, як вони тобі пасують. Ти ж бачила, що і я
влітку одягаю окуляри від сонця. Це корисно для
очей, красиво і модно».
Дитина приходить у цей світ, щоб пізнати його розмаїття – відчути, побачити, почути. Кожному з нас хочеться, щоб наші діти були здорові,
щоб вони могли вільно рухатися, добре бачити і
чути. І звичайно, батьків дуже хвилюють порушення кожної з цих функцій.

ня практичного досвіду взаємодії з ним. Це порушення психічного розвитку первинного ряду
(первинний дефект), які породжують низку інших, тісно пов’язаних із ними, порушень психічної діяльності і викликають відхилення розвитку
другого ряду (вторинний дефект). У дітей із порушеннями зору це:
- відсутність або труднощі просторового орієнтування;
- відсутність або різке обмеження конкретних
уявлень про довкілля;
- порушення моторики, особливо ходи, міміки.
Закономірно, що названі недоліки психічного
розвитку стають причиною виникнення специфічних особливостей пізнавальних процесів (мовлення, уяви, пам’яті, мислення), підвищеної втомлюваності, порушення саморегуляції, особливості
формування характеру. У дітей з порушенням
зору творча уява страждає більше, ніж відтворююча через сприйняття життя в усій його повноті.
Особливістю пам’яті є недостатня осмисленість
матеріалу, який треба запам’ятати, недостатній
розвиток логічної пам’яті (краще запам’ятовується початок і кінець, але кінець – гірше через
втому). Особливістю мислення є звуження сфери
співставлення і порівняння предметів із схожими
ознаками, узагальнення відбуваються у вузькій
сфері досвіду. Усе це позначається на формуванні
емоційно-вольової, особистісної сфери дитини.
Батькам слід знати, що існують два основні
типи характерологічних реакцій дітей з вадами
зору на труднощі в навчанні, спілкуванні, грі, інших видах діяльності:
1) вияви невпевненості, пасивності, схильності
до самоізоляції, недовіра до оточуючих;
2) дратівливість, збудливість, агресивність.
Слід зазначити, що психічний розвиток дітей
з незначним пониженням гостроти зору відбувається так само, як і у їх здорових однолітків.

Особливості психічного розвитку слабозорої дитини
Візуальний канал є найбільш інформативним
джерелом про зовнішнє оточення, тому ушкодження здорового аналізатора призводить до відсутності або порушення здатності дитини бачити.
Прямим наслідком цього порушення є відсутність
або недосконалість таких пізнавальних процесів,
як здорові відчуття та сприйняття, які лежать в
основі чуттєвого відображення світу і формуван-
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А що стосується слабозорих малят, потрібно
своєчасно і правильно обрати методи і прийоми
роботи з ними, застосовуючи їх компенсаторні
можливості – тоді ці діти досягають хороших результатів у навчанні, а в деяких сферах навіть випереджують своїх здорових однолітків. Що ж
стосується міжособистісних стосунків, мої спостереження дозволяють мені зробити висновок,
що випускники нашого дитячого садочка поводяться в школі не закомплексовано, стають улюбленцями і навіть лідерами серед ровесників.
Розвиток орієнтації в просторі, зорової і
слухової уваги
1. Гра «Вгадай за звуком». Дитина закриває
очі і уважно слухає звуки, які видають різні
предмети: м’яч, брязкальце, годинник.
2. Під час прогулянки запропонуйте дитині
показати і назвати, які об’єкти (дерево, будинок…) знаходяться від неї праворуч, ліворуч, попереду, позаду.
3. Разом з дитиною виріжте паперову смужку
4х50 см, з допомогою якої під час прогулянки
слід визначити силу і напрямок вітру.
4. Розгляньте картинки, задайте дитині запитання: «Що лежить на столі, під столом?..».
5. Під час прогулянки нехай дитина послухає
різні звуки: спів птахів, шелест листя… Хай дитина назве, що це за звук і звідки він надходить.
6. Навчіть дитину шнурувати черевички,
зав’язувати шнурки. Запитайте, який черевик дитина вдягне на ліву, праву ногу.

«Якщо дитина росте в любові – вона
вчиться любити»
Ставлення батьків до своїх дітей (з патологією зору) та його вплив на психічний
розвиток дитини
Розглянемо тільки три основних позиції.
1. Батьки жаліють дитину, надмірно опікують
її, «потакають» її бажанням, виконують за неї все,
навіть те, що вона спроможна зробити сама (особливо це стосується самообслуговування). Роблять
це, інколи не задумуючись, що надмірна опіка
може розвинути в дитини безпорадність, інколи
навіть егоїзм, а в оточуючих поблажливе ставлення до неї.
2. Батьки взагалі не звертають уваги на особливості своєї дитини, поводяться з нею, як з цілком здоровою – ставлять до неї такі вимоги, з
якими вона не в змозі впоратися. Часом бувають
незадоволені, що їхня дитина робить усе не так
спритно, як її здорові однолітки, наводять їх у
приклад. Така поведінка дорослих може сприяти
формуванню у дитини почуття вини, низької самооцінки і навіть комплексу неповноцінності.
3. Батьки адекватно сприймають своїх дітей.
В цілому як здорових, але з деякими особливостями, які потрібно враховувати в процесі навчання і виховання. Тільки така позиція стає передумовою створення в сім’ї середовища для повноцінного розвитку дитини. Такі батьки, не зволікаючи часу, різнобічно вивчають проблему, радяться з фахівцями, разом з ними намічають план
дій, спрямований на покращення зору та всебічний розвиток дитини. Їх довіз: «Любити, знати,
вірити, діяти, долати і досягти!».

Подолання імпульсивності, збудженості,
дратівливості, агресивності
1. З домашнього перегляду кінофільмів виключити перегляд телепередач із сценами насилля, жорстокості.
2. У жодному разі не застосовувати фізичне
покарання.
3. Спрямувати енергію дитини на щось корисне.
4. Не провокувати дитину. Бути уважним до її
стану, роз’яснювати наслідки поведінки, використовувати метод переконання.
5. Переконувати дитину, що ви її любите, а
окремі вчинки вас засмучують.
6. Хвалити за виявлення (хай мінімальне) терпіння, успішну спробу стримати себе.
7. Висловлювати надію, що дитина зможе,
якщо захоче, подолати себе, якщо не буде поспішати, а буде розмірковувати, як їй правильно діяти.

Поради батькам
1. Зверніться до лікарів-офтальматологів. Тактак я не обмовилася: необхідно звернутися до декількох лікарів, щоб бути впевненим у тому, що
поставлено правильний діагноз і методи лікування.
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3. Колові рухи очима вниз (10 разів).
4. Витягнути вперед руку. Стежити поглядом
за нігтем пальця, повільно наближаючи його до
носа, а потім так само, повільно відсуваючи назад
(5 разів).
5. Подивитися у вікно, знайти найвіддаленішу
точку і затримати на ній погляд протягом 1 хв.
6. Поводити очима за годинниковою стрілкою
(2-3 рази).
№ 3.
1. Заплющити й розплющити очі (10 разів).
2. Покліпати очима (8-10 разів).
3. Стежити очима за яскравою іграшкою:
а) зліва – направо (4 рази);
б) згори – вниз (4 рази);
в) по опуклій лінії або «як по місточку»;
г) по випуклій лінії або «як човник»;
д) вісімка або «як хвилі на морі».
4. Подивитися вдалину.
5. Стежити очима за своїм пальцем, який то
віддаляється, то наближається.
№ 4. (З використанням маленької іграшкової бджілки, прикріпленої на паличку, за якою
діти слідкують очима. Вправи виконуються
повільно). Автор – Стрельбіцька І.А.

2. Встановіть причину виникнення патології
зору у вашої дитини. Особливо, якщо ви плануєте
ще народжувати дітей.
3. Вивчайте медичну, психолого-педагогічну
літературу про можливості лікування, навчання і
виховання дитини.
4. Оберіть спеціалізований заклад. У ньому
ваша дитина буде почуватися більш комфортно.
5. Створіть вдома відповідні гігієнічні та педагогічні умови для її повноцінного розвитку.
6. Спілкуйтеся з батьками інших дітей з особливостями в розвитку. Їх досвід дозволить швидше подолати негативні емоції, дасть надію на
майбутнє.
7. Допомагайте іншим людям з аналогічними
проблемами і відчуйте себе сильними і впевненими. Саме такими ви потрібні вашим дітям.
8. Навчіть своїх дітей робити вправи на розслаблення м’язів очей та покращення функцій
зору.

Бджілка вилетіла в поле.
Подивилася навколо (кругові рухи очей).
Стала квіточки шукати,
Щоб медочку назбирати.
Полетіла тихо вліво (перевести погляд вліво).
Кажуть діти: «Несміливо».
Полетіла швидко вправо (перевести погляд
вправо).
Діти радуються: «Браво!».
Полетіла жваво вгору (діти дивляться вгору).
Там дерев квітучих море.
Полетіла стрімко вниз (опустити очі вниз).
Ти дивись за нею, дивись!
Цілий день вона літає,
Про сімейство бджілок дбає.
Годі, бджілко, мед збирати,
Лети в вулик – пора спати (закривають оченята).

«Разом не сумно»
*
*
*
Вправи на зняття психоемоційного напруження, розслаблення та активізацію м’язів
очей
№ 1. (З елементами релаксації, з музичним
супроводом).
Закрийте очі. Слухайте, як летить бджілка…
Відкрийте очі. Що чули? Підніміть долоньки, закрийте очі. Уявіть, що метелик присів вам на ручку… Відкрийте очі. Що ви відчули?
Закрийте очі. Уявіть квіткову долину, де літає
багато метеликів та бджілок… Вдихніть аромат
пахучих квітів. Відкрийте очі. Розкажіть про свої
відчуття.
№ 2.
1. Заплющити міцно очі, а потім розплющити
їх (4-6 разів).
2. Погладжування повік протягом 1 хв. кінчиками пальців.

Пам’ятайте!!! Особлива дитина потребує особливого підходу, особливої уваги,
розуміння і терпіння, особливої витримки
з боку дорослих і звичайної любові.
Література
Терешко Л. В. Збережемо зір – дивовижний
дарунок природи : гігієна зору дошкіл. : навч. посіб. / Л. В. Терешко. – Рівне : Волин. обереги,
2007. – 92 с.
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Деякі питання забезпечення фізкультурноспортивної реабілітації та розвитку спорту
інвалідів
11. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 03.12.2009 № 1345
Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітейінвалідів
12. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Правила вiд 03.12.2009 № 1342
Про затвердження Правил паркування транспортних засобів
13. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 03.12.2009 № 1491-р
Про вилучення та надання в постійне користування із зміною цільового призначення
земельних ділянок
14. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Положення, Перелік вiд 03.12.2009
№ 1317
Питання медико-соціальної експертизи
15. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
03.12.2009 № 1312
Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів
16. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи вiд 03.12.2009 № 1484-р
Деякі питання поліпшення медичного забезпечення інвалідів
17. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 03.12.2009 № 1480-р
Про невідкладні заходи щодо реалізації положень статті 23 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні"
18. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 03.12.2009 № 1461-р
Деякі питання забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками
19. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи вiд 03.12.2009 № 1460-р
Про затвердження плану заходів, пов'язаних з
розв'язанням деяких проблем соціального
захисту інвалідів
20. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 03.12.2009 № 1301
Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами

1. Верховна Рада України; Закон вiд
16.12.2009 № 1767-VI
Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї
2. Верховна Рада України; Закон вiд
15.12.2009 № 1760-VI
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення інвалідів автомобілями
3. Верховна Рада України; Постанова вiд
19.01.2010 № 1806-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" (щодо страхового
стажу)
4. Верховна Рада України; Постанова вiд
15.12.2009 № 1761-VI
Про прийняття за основу проекту Закону
України про доповнення Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо безкоштовної стоянки транспортних засобів
5. Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи вiд 27.01.2010 № 150-р
Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції державної системи професійної
орієнтації населення на період до 2011
року
6. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
13.01.2010 № 34
Про внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 77 і від 12 серпня
2009 р. № 887
7. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
06.01.2010 № 20
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
8. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок, Перелік вiд 23.12.2009 № 1399
Деякі питання фінансового забезпечення підготовки та участі національних збірних
команд в Олімпійських, Паралімпійських
і Дефлімпійських іграх
9. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
16.12.2009 № 1394
Питання забезпечення у 2009 році інвалідів
автомобілями
10. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
03.12.2009 № 1351
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21. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
03.12.2009 № 1288
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
22. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
02.12.2009 № 1308
Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) інвалідам війни та учасникам бойових дій
23. Кабінет Міністрів України; Розпорядження вiд 23.12.2009 № 1610-р
Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та допомоги населенню у 2009 році
24. Президент України; Указ, Положення,
Форма типового документа, Зразок вiд
29.12.2009 № 1115/2009

Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України
25. РНБО; Рішення вiд 29.12.2009
Про стан соціально-демографічної ситуації,
охорони здоров'я і ринку праці в Україні
26. НКРЗ; Рішення, Умови, Заява, Форма типового документа, Перелік, Довідка, Вимоги, Опис, Зразок, Бланк, Повідомлення
вiд 10.12.2009 № 1789
Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів
електрозв'язку: місцевого, міжміського,
міжнародного
27. Мінпраці України; Наказ вiд 04.12.2009
№ 443
Про внесення зміни до Порядку нарахування
пені та її сплати, затвердженого наказом
Мінпраці від 15.05.2007 № 223
28. Мін'юст України; Наказ вiд 04.12.2009
№ 2380/5
Про реєстрацію об'єднання громадян

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНВАЛІДІВ АВТОМОБІЛЯМИ
2) після частини першої доповнити новою
частиною такого змісту:
"Після смерті інваліда, дитини-інваліда
автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів
його сім'ї може бути переданий у їх власність
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. Технічні та інші засоби реабілітації
можуть бути залишені у власності членів сім'ї
померлого інваліда, дитини-інваліда в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини другу-п'яту вважати відповідно частинами третьою-шостою;
3) частину шосту викласти в такій редакції:
"Порядок та умови забезпечення інвалідів
і дітей-інвалідів лікарськими, технічними та
іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, санаторно-курортними
путівками, автомобілями, а також переліки
технічних та інших засобів реабілітації і ви-

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
№ 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., № 37, ст. 453):
1) частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Інвалідам і дітям-інвалідам
надаються безоплатно або на пільгових умовах послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби
реабілітації (засоби для пересування, протезні
вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні
пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати,
ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо) на
підставі індивідуальної програми реабілітації,
автомобілі – за наявності відповідного медичного висновку";
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лата компенсації на бензин (пальне), ремонт,
технічне обслуговування автомобілів або на
транспортне обслуговування в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України".
5. Частину шосту статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 46-47, ст. 403) викласти в такій редакції:
"6. За наявності медичних показань для
одержання автомобіля і наявності або
відсутності протипоказань до керування ним
Фонд соціального страхування від нещасних
випадків забезпечує потерпілого автомобілем
безоплатно чи на пільгових умовах, організовує та оплачує навчання водінню автомобіля, а також виплачує компенсацію на
бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Згідно з висновком МСЕК Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відшкодовувати також інші витрати".
6. Закон України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., № 51, ст. 451; 2003 р., № 27, ст. 209,
№ 37, ст. 300; 2005 р., № 34, ст. 442; 2007 р.,
№ 27, ст. 360) доповнити статтею 11-1 такого
змісту:
"Стаття 11-1. Забезпечення інвалідів
легковими автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою
Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою, здійснюється на умовах, передбачених законом, та у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України.
Після смерті інваліда, дитини-інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через органи праці та соціального захисту населення і
користувався менше 10 років, може бути переданий у власність одному із членів сім'ї за
рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України за
умови сплати податків і зборів за ставками,
діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля. Якщо інвалід, дитинаінвалід користувався автомобілем більше 10
років, за бажанням членів його сім'ї автомо-

робів медичного призначення
визначає
Кабінет Міністрів України".
2. Абзац третій частини п'ятої статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 32, ст. 456) викласти в такій редакції:
"– за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним – забезпечення
автомобілем безоплатно, за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і
протипоказань до керування ним – забезпечення автомобілем з правом передачі керування автомобілем члену сім'ї на пільгових
умовах,
що
визначаються
Кабінетом
Міністрів України".
3. Пункт 13 частини першої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; 1996 р.,
№ 35, ст. 162) викласти в такій редакції:
"13) позачергове безоплатне забезпечення
автомобілем інвалідів I групи незалежно від
наявності медичних показань та інвалідів II
групи за наявності медичних показань для
забезпечення автомобілем, відсутності у них
протипоказань до керування автомобілем;
позачергове пільгове забезпечення автомобілем інвалідів II групи за наявності медичних показань та протипоказань до керування з правом передачі керування автомобілем члену сім'ї.
Інваліди II групи за відсутності
відповідних медичних показань мають право
на безоплатне або на пільгових умовах забезпечення автомобілем, а також інваліди III
групи за наявності медичних показань – на
забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним – на пільгових
умовах у порядку загальної черги. Порядок та
умови забезпечення автомобілем визначаються Кабінетом Міністрів України".
4. Пункт 22 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.
425; 2005 р., № 9, ст. 185) викласти в такій
редакції:
"22) позачергове забезпечення автомобілем безоплатно за наявності медичних
показань для забезпечення автомобілем, вип18

біль може бути переданий у їх власність безкоштовно.
У разі несплати членом сім'ї інваліда, дитини-інваліда податків і зборів (обов'язкових
платежів) автомобіль повертається (вилучається) органам праці та соціального захисту
населення у порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України".
7. Пункт 22 частини першої статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст.
120) викласти в такій редакції:
"22) позачергове безоплатне забезпечення
автомобілем з ручним керуванням за наявності медичних показань або за бажанням інваліда забезпечення на пільгових умовах автомобілем із звичайним керуванням – у поряд-

ку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
8. Абзац перший пункту 2 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 4, ст. 16; 2002 р., № 9, ст.
68) доповнити словами "(крім випадків, передбачених Законом України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні")".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом
дев'яноста днів з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.Ющенко
м. Київ, 15 грудня 2009 року
№ 1760-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
ТА МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
(ВИТЯГ)
Стаття 1. Встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1
листопада 2009 року – 701 гривні, з 1 січня 2010 року – 825 гривень, з 1 квітня – 839 гривень, з 1
липня – 843 гривень, з 1 жовтня – 861 гривні, з 1 грудня – 875 гривень та для тих, хто відноситься
до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 листопада 2009 року – 632 гривень, з 1 січня 2010 року – 755 гривень, з 1 квітня -767 гривень, з 1 липня – 771 гривні, з 1 жовтня – 787 гривень, з 1 грудня – 799
гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 листопада 2009 року – 776 гривень, з 1 січня 2010 року – 901
гривні, з 1 квітня – 917 гривень, з 1 липня – 921 гривні, з 1 жовтня – 941 гривні, з 1 грудня – 957
гривень;
працездатних осіб: з 1 листопада 2009 року – 744 гривень, з 1 січня 2010 року – 869 гривень, з
1 квітня – 884 гривень, з 1 липня – 888 гривень, з 1 жовтня – 907 гривень, з 1 грудня – 922 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 листопада 2009 року – 573 гривень, з 1 січня 2010 року –
695 гривень, з 1 квітня – 706 гривень, з 1 липня – 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня
– 734 гривень.
Стаття 3. Прикінцеві положення - 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
(«Голос України» від 04.11.2009 р. №208).
Президент України
20 жовтня 2009 року
№ 1646-VI

В. Ющенко

НАКАЗ
МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
03.08.2009 №295
Зареєстровано
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в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2009 р. за №971/16987
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
Відповідно до пункту 39 Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та
іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких
засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року
№1652, наказую:
1. Затвердити Порядок подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням, що додається.
2. Департаменту у справах інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Савенка Л. О.
Перший заступник Міністра

П. Розенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці
та соціальної політики України
від 03.08.2009 №295
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2009 р. за №971/16987

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИГОТОВЛЕННЯ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
1. Порядок подання заявки на виготовлення технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням визначає процедуру
оформлення та видачі технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням.
2. Анкета для виготовлення технічного
засобу реабілітації за індивідуальним замовленням (далі – анкета) заповнюється медикосоціальною експертною комісією або лікарсько-консультативною комісією згідно з формою (додаток) на підставі звернення особи,
яка має право на забезпечення технічним засобом реабілітації (далі – особа), що згідно з
висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії не
може користуватись технічними засобами
реабілітації серійного виробництва (далі –
висновок).
Заповнена анкета надсилається поштою
до органів праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі –
місцеві органи праці та соціального захисту
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населення). Ця інформація заноситься місцевими органами праці та соціального захисту
населення до Централізованого банку даних з
проблем інвалідності (далі – ЦБІ).
3. Місцеві органи праці та соціального захисту населення щомісяця до 15 числа узагальнюють анкети та подають відповідну інформацію Міністерству праці та соціальної
політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської і Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – Головні управління праці та соціального захисту населення).
4. Головні управління праці та соціального захисту населення щомісяця до 20 числа
подають узагальнені заявки на виготовлення
технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням до Фонду соціального захисту інвалідів.
До заявки додається копія висновку.
5. Фонд соціального захисту інвалідів у
тижневий термін розглядає заявку та погоджує виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням із підприємством-виконавцем державного замовлення, згідно з Порядком забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування
відповідного державного замовлення, переліку таких засобів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.11.2006
№1652.

6. Підприємство-виконавець самостійно
визначає необхідні заходи для виготовлення
технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням.
7. Оплата виготовлених та поставлених
підприємствами-виконавцями технічних засобів реабілітації за індивідуальним замовленням проводиться Фондом соціального захисту інвалідів відповідно до укладених з
ними договорів, реєстрів на видані технічні
засоби реабілітації за індивідуальним замовленням у ЦБІ, актів приймання-передачі робіт
(надання послуг) місцевими органами праці
та соціального захисту населення, калькуляцій та розрахунків на індивідуальне виготовлення виробів.
8. Місцеві органи праці та соціального захисту населення при видачі технічного засобу
реабілітації за індивідуальним замовленням
заносять інформацію до ЦБІ.
9. У разі встановлення факту наявності
аналогічного виробу, виготовленого в умовах
серійного виробництва, з параметрами, необхідними для особи, та недоцільності виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням Фонд соціального
захисту інвалідів повідомляє про це в письмовій формі головні управління праці та соціального захисту населення, і особа забезпечується засобом реабілітації серійного виробництва.
10. Інформація про відмову у виготовленні технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням місцевими органами
праці та соціального захисту населення відмічається в ЦБІ.

Заступник директора Департаменту у справах інвалідів

Нове в пенсійному забезпеченні

П. Ждан

За наявності у непрацюючих інвалідів II і
III груп – у чоловіків 25, а у жінок – 20 років
страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсій за
віком.

Згідно із ст. 33 Закону України (далі ЗУ)
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» пенсія по інвалідності залежно
від групи інвалідності призначається в таких
розмірах:
- інвалідам I групи – 100 % пенсій за віком;
- інвалідам II групи – 90 % пенсій за віком;
- інвалідам III групи – 50 % пенсій за віком.

Зарахування страхового стажу
До страхового стажу для нарахування
розміру пенсії за віком, з якого обчислюється
розмір пенсії внаслідок інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховують на за21

У разі визнання особи, яка пройшла повторний медичний огляд здоровою, пенсію
виплачують до кінця місяця, по який установлено інвалідність.
Якщо особа не з’явилася в органи медикосоціальної експертизи на повторний огляд у
визначений для цього термін, то виплату пенсії внаслідок інвалідності припиняють із
першого числа місяця, що настає після місяця, у якому вона мала з’явитися на повторний
огляд. Коли інвалід пропустив із поважних
причин термін повторного огляду медикосоціальної експертизи, або коли його повторно визнали інвалідом, то виплату пенсії внаслідок інвалідності відновлюють із дня, з якого припинено виплату, до дня повторного
огляду, але не більше як за три роки, якщо
орган медико-соціальної експертизи визнає
людину за цей період інвалідом. Якщо ж під
час повторного огляду інваліда переведено на
іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), то
пенсію за зазначений період виплачують за
попередньою групою інвалідності.
Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з відновленням його здоров’я, або якщо він не отримував пенсії через
нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання
його інвалідом виплату раніше призначеної
пенсії поновлюють із дня повторного встановлення інвалідності за умови, що після
припинення виплати пенсії минуло не більше
як п’ять років. У разі, якщо минуло понад
п’ять років, то пенсію призначають знову на
загальних підставах.
До пенсії по інвалідності встановлюються
надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі
заслуги перед Україною, якщо інвалід має
право на них відповідно до чинного законодавства.

гальних підставах період із дня встановлення
інвалідності до досягнення особою пенсійного віку (для чоловіків – 60 років, для жінок –
55).
Отже, під час обчислення розміру пенсії
непрацюючим інвалідам II і III груп, фахівці
районних чи міських управлінь Пенсійного
фонду вибирають найвигідніший варіант розрахунку пенсії кожного інваліда. Бо у зв’язку
зі збільшенням вартості одного року страхового стажу з 1 січня 2008 року до 1,2%, а з 1
жовтня 2008 року до 1,35% багатьом інвалідам (особливо II групи) найвигіднішим варіантом обчислення розміру пенсії є 90 % од
пенсії за віком. Наприклад, якщо жінка дістала інвалідність у 45 років (довічно), то за наявності в неї фактичного страхового стажу,
наприклад, 20 років під час обчислення розміру пенсії за віком, з якої беруть 90% до
страхового стажу додатково зараховують 10
років.
Тож коефіцієнт страхового стажу цієї жінки з 1 січня 2008 року становить 0,36, а з 1
жовтня 2008 року – 0,405.
У разі ж обчислення пенсії внаслідок інвалідності в розмірі пенсії за віком коефіцієнт
страхового стажу цієї жінки з 1 січня 2008
року становить 0,24, а з 1 жовтня 2008 року –
0,27.
Порядок продовження та припинення
виплати пенсій унаслідок інвалідності
або зміни їх розмірів

У ЗУ «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» сказано, що в разі заміни групи інвалідності пенсію в новому
розмірі виплачують із дня зміни групи інвалідності.
Якщо особу визнано інвалідом нижчої
групи, то пенсію виплачують за попередньою
групою до кінця місяця, у якому змінено групу інвалідності.
Марія Токар, начальник управління пенсійного забезпечення
головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.
ЗМІНЕНО НОМЕР УРЯДОВОЇ ТЕЛЕФОННОЇ «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: НОМЕР СКОРОТИВСЯ І СТАВ ШЕСТИЗНАЧНИМ
0–800–507–309 (ЗАМІСТЬ 8–800–507–30–90)
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ЗОНА ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

Але щоб вона стала реальністю, треба докласти чимало зусиль, праці, проявити силу волі
й наполегливість. У цьому переконалася на
власному досвіді Наталя Колесова.
15 років тому її життя зламала трагедія – вона стала
інвалідом. Лікарі винесли страшний вирок: ніколи не
сидітиме і не ходитиме. Для молодої життєрадісної енергійної жінки, мами дворічної донечки, життя перестало
бути кольоровим. Натомість обсідали чорні думки, а перед очима бачила лише білі халати лікарів. Приречена на
довічне каліцтво, вона перенесла і депресію, і розпач, і
розгубленість. Щодня і щохвилини думала про те, як
жити далі.
Сильна і вольова жінка знайшла відповідь на це запитання. І сьогодні своїм досвідом охоче ділиться з тими, кого підвело здоров’я й не обійшла стороною хвороба, хто шукає вихід із кризової ситуації, хто хоче подолати розпач і зневіру. Завдяки сильному бажанню жити
Наталя Колесова
повноцінним життям, завдяки підтримці свого чоловіка і
родини вона добилася неможливого.
було не просто поговорити, не просто розпоНасамперед пересіла з ліжка в інвалідний
візок, адаптувалася в побуті, реалізувалась як
вісти про свій нелегкий життєвий шлях, а пепедагог, даючи приватні уроки англійської,
редусім вселити надію в цих людей, спонукати до реальних дій, переконати, що якщо ти
зайнялась бальними танцями, очолила громадську організацію, стала тренером консалінвалід, якщо у тебе проблеми із здоров’ям,
то це не означає, що на житті слід поставити
тингової компанії «Територія бізнесу», здохрест. Вона дуже старалася бути переконлибуває другу вищу освіту. А ще вона чарівна
жінка і прекрасний співрозмовник, людина, у
вою, і люди їй повірили.
якої безліч мрій і задумів. Вона любить житНещодавно Наталія Анатоліївна проводитя, долає численні перешкоди, щохвилини
ла в Рівненському міському центрі зайнятості
доводить собі і оточуючим, що людина на
другу зустріч з безробітними, на якій вдалося
візку має право на своє місце під сонцем.
побувати. На семінар, який називався «Від
Тільки цього треба дуже-дуже хотіти.
самопізнання – до самореалізації», запрошені,
Свого часу Наталя Анатоліївна з острахом
скажу відверто, збиралися без особливого енприйняла пропозицію колишнього свого шкітузіазму, мовляв, розмовами ситий не будеш.
льного наставника, а нині директора РівненАле коли семінар розпочався і Наталя Анаського міського центру зайнятості Андрія Ватоліївна заговорила, байдужість на обличчях
присутніх поволі зникала, вони з непідробсильовича Грещука, проводити з безробітними семінари-тренінги. Маючи педагогічну
ним інтересом дослухались до слів цієї жінки
освіту, випробувала свої можливості, займана візку, спочатку дивувалися її щирості й
ючись з дітьми. Але безробітні люди, а тим
відкритості, а потім все активніше долучалипаче інваліди, потребували зовсім іншого ріся до дискусії. Мова йшла про сенс життя,
освіту, вплив родини, про те, що кожна лювня спілкування, інших слів і порад. На перший семінар у службі зайнятості, який відбудина повинна прагнути пізнати себе і знайти
вся у грудні, прийшла, вірніше приїхала, як
себе в суспільстві, що здійснення бажань і
на екзамен. Дуже хвилювалася, адже треба
мрій кожного з нас – це тяжка щоденна пра23

Коментар спеціаліста
Заступник начальника відділу активної
підтримки безробітних Рівненського міського центру зайнятості Лариса Масталярчук:
– Наталя Колесова, незважаючи на те, що
обмежена в русі, веде активний спосіб життя.
Подолавши в собі апатію й депресію, вона
навчилася жити по-новому, зрозуміла, що інвалідність – це життя в нових умовах. Тепер
цей досвід вона готова передати іншим. Організовуючи семінари за її участю, хочемо,
аби наших безробітних з особливими потребами надихнув приклад мужності й незламності Наталії Колесової. Щоб вони по-іншому
подивилися на свою ситуацію, не опускали
руки, вчилися у неї крок за кроком йти до поставленої мети й влаштовувати свою долю. З
інвалідами, які перебувають у нас на обліку,
жінка не тільки ділиться досвідом, а й пропонує конкретну допомогу «Громадської ліги
інвалідів Рівненщин», яку очолює, запрошує
на заняття в «Інваспорт», залучає до активного спілкування. А ми, в свою чергу, пропонуємо послуги служби зайнятості, інформуємо
про вакансії, можливості професійного навчання.

ця. Тільки той чогось добивається в житті,
хто не лінується вчитися, хто не сидить, склавши руки, а шукає вихід за будь-яких обставин. Перемогти обставини – це означає знайти себе.
– У вас зараз нелегкий період, але тільки
ви самі можете зробити свою долю успішною, – переконувала вона учасників семінару.
– Інколи життя можна змінити одним вчинком, одним словом. Тож використовуйте
будь-яку можливість для пошуку роботи, не
лінуйтесь хапатись за найменшу соломину,
побільше спілкуйтесь і дійте, дійте, дійте! А
ще – вірте в себе. Бо зневіра – страшна річ,
вона вбиває людину.
Дві години семінару пролетіли непомітно.
Вони були недаремними, бо принаймні кожного з присутніх змусили замислитися над
своїми вчинками, над тим, що ми хочемо і що
можемо, чи все зробили, аби стати успішною
людиною. Це були дві години щирого спілкування, якого так бракує нині кожному з нас.
Про це говорили самі безробітні, дякуючи
Наталії Анатоліївні за слушні поради, вміння
знаходити контакт й надавати психологічну
підтримку, за бажання перейматися чужими
проблемами й особистим прикладом спонукати до того, аби зробити життя змістовним і
цікавим.

Тетяна Кожан

• Протягом 2009 року послугами служби зайнятості області скористались 1260 осіб з
інвалідністю.
• Працевлаштовано за цей період 328 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
• У громадських роботах брали участь 50 осіб з інвалідністю.
• Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 76 безробітнихінвалідів.
• Службою зайнятості області для 1260 інвалідів, які перебували на обліку в центрах зайнятості, надано 6137 профорієнтаційних послуг.
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Фалко Євгенія Василівна, директор Клеванської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
«В епіцентрі тільки діІ-ІІІ ступенів для слабозорих дітей Рівненської
!
області, вчитель-методист вищої категорії, Відмінник освіти України.
Українські медики констатують, що кожна дванадцята дитина із
ста має дефекти зору, проте лише частина хворих дітей охоплена
спеціальним навчанням. Згідно з статистичними даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВОЗ) сьогодні в світі налічується понад
40 млн. сліпих та 20 млн. слабозорих людей. На жаль, щорічно їх кількість збільшується на 1 млн. чоловік. У Рівненській області людей з
вадами зору понад 30 тисяч, 329 – дітей-інвалідів дитинства по зору.
іноземної мови, ритміки та ЛФК, актовий зал, ігрова кімната, швейна, столярна, слюсарна майстерні, кабінет кондитерсько-кулінарної справи,
кімната народознавства “Світлиця”, бібліотека і
читальний зал, їдальня, кабінет християнської
етики, кімната соціально-побутової орієнтації,
кабінет психолога.

Клеванській спеціальній загальноосвітній
школі-інтернату I-III ступенів для слабозорих
дітей понад 40 років. Навчально-виховний
процес у школі здійснює трудовий колектив,
який налічує 100 чоловік. З них вчителів і вихователів
–
55;
2 лікарі; решта – обслуговуючий персонал.
У школі навчається 105 дітей з Волинської та
Рівненської областей. З них: інваліди дитинства –
35; сироти – 3; напівсироти – 12; з багатодітних
сімей – 32; постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС – 22. 85 вихованців опановують програму
загальноосвітньої школи (максимальна наповнюваність класів – 12 дітей), 20 учнів з комбінованими дефектами – програму допоміжної школи
(максимальна наповнюваність класів – 6 учнів).
Термін здобуття базової освіти – 10 років, термін
загальної середньої освіти – 12 років.

Навчання у школі-інтернаті носить комплексний характер і забезпечується медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними) і спеціальними педагогічними (корекційними) засобами. Двічі на рік вихованці закладу
проходять поглиблений медичний огляд лікарями
різних спеціалізацій. За необхідності їм надається
безкоштовне лікування в районній, обласних лікарнях, Київському центрі мікрохірургії ока, Одеській клініці ім. Філатова.
Особливий режим дня, створення індивідуальної програми корекції, використання ТЗН на
уроках і в позаурочний час, затишна сімейна атмосфера створює прекрасні умови не тільки для
всебічного розвитку дитини, а й для зміцнення
здоров’я та спеціального лікування.

У закладі функціонує медико-оздоровчий
комплекс, тифлокомплекс, кабінет комп’ютерних
технологій, кабінети фізики, географії, історії,
біології, математики, хімії, української мови,
української літератури, зарубіжної літератури,
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(вага 60 кг); Ліховенко Сергій – ІІ місце на чемпіонаті України з дзюдо (вага 66 кг) серед інвалідів по зору; Ковтунець Андрій – ІІІ місце на чемпіонаті з дзюдо (вага 60 кг) серед інвалідів по зору. Поза конкурсом вихованці 10-14 років секції
дзюдо брали участь на чемпіонаті України серед
інвалідів по зору та були нагороджені медалями і
грамотами.
Спортивна секція з легкої атлетики діє з
2005 р. У секції беруть участь понад 40 вихованців 3-8 класів. Головним у роботі сексії є покращання рухової активності учнів, дітей-інвалідів
по зору, вироблення рухового динамічного стереотипу, зміцнення організму з допомогою легкоатлетичних вправ. Тренер Макринський С.О. готує своїх підопічних до виступів на обласних змаганнях серед слабозорих дітей, на відбірковому
чемпіонаті України з легкої атлетики та вихід до
фіналу чемпіонату “Повір у себе” з легкої атлетики.

Всебічному розвитку дітей, формуванню позитивних емоцій допомагають різноманітні гуртки, створені на базі школи: естрадної пісні, пап’ємаше, в’язання “Чарівний клубочок”, лозоплетіння, “умілі руки”, ляльковий театр, драматичний
гурток, гуртки різьби по дереву, народної пісні,
танцювальна, спортивна секції з шахів, шашок,
тенісу, дзюдо.
Історичний гурток “Кліо” працює з 2006 р.
Керівник – Орленко Л.О. В роботі гуртка беруть
участь учні 8-11 класів.

Гурток сприяє формуванню розвиненої особистості, активного громадянина України; допомогає учням зрозуміти життя; розвиває пізнавальні інтереси учнів; виховує любов, гордість, повагу до Батьківщини.
Спортивна секція з дзюдо розпочала
свою діяльність у 2004 р. В секції займаються
більш як 30 учнів 2-11 класів. Тренери гуртка
(Романкевич М., Помінов О., Довгалець В.) ставлять перед вихованцями такі завдання: покращення основних фізичних якостей (швидкість,
сила, витривалість); виховання любові до спорту,
насамперед дзюдо; участь та перемога в обласних
змаганнях з дзюдо серед слабозорих, на чемпіонаті України.

Наполеглива праця учасників секції увінчалася успіхами. Звання чемпіон України з легкої атлетики здобув випускник 2007 р. Дмитро Лисиця
і учень 9 класу Виноградов Анатолій. Чемпіонкою світу в 2007 р. із пауерліфтингу стала випускниця школи-інтернату, нині студентка Волинського державного університету Ірина Харчук. Чемпіоном світу 2009 року став випускник
школи Вадим Гречко.
Драматичний гурток розпочав свою роботу в вересні 2006 р. Один раз на тиждень учні 710 класів беруть участь в роботі гуртка.

Гордістю школи є: Помінов Олександр – майстер Міжнародного класу з дзюдо, учасник Параолімпійських ігор 2004 р. у м. Афіни, 2008 року в
м. Пекін, переможець багатьох чемпіонатів та кубків світу, член збірної команди України; Довгалець Валерій – кандидат у майстри спорту з дзюдо, учасник збірної команди України з дзюдо серед інвалідів по зору, учасник чемпіонатів та кубків, здобув ІІ місце на чемпіонаті України з дзюдо

Під керівництвом вихователів Махиніч С.В.
та Мелещук К.Д. вихованці закладу побували в
театрах міста Києва, постійно відвідують Рівненський ляльковий та драматичний театри, де ознайомлюються з театральним мистецтвом, з історією українського класичного театру.
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Ляльковий театр працює в школі шість років. Керівник гуртка – Сульжина О.В. Учні залюбки готують вистави, шиють костюми для персонажів, виготовляють декорації. Найактивніші
члени гуртка: Дячук Д., Прядун Д., Іванчик М.,
Харчук Н., Матящук М., Ковтунець О., Колзунова
О., Ковальова Є.
Гурток “Казкарі” розпочав свою роботу з
вересня 2006 р. Керівники гуртка: Чернишина
Л.М. і Олійник Л.А. Гурток створений для молодших школярів з метою поглиблення знань про
усну народну творчість рідного краю; збагачення
активного і пасивного словника учнів, розвитку
творчих здібностей у дітей, інтонації, дикції,
вміння робити висновки з прочитаного, сприяти
розвитку читацьких інтересів.

Гурток з виготовлення виробів з пап’ємаше працює більше 10 років. Керівник гуртка –
Коленюк М. Р. Робота гуртка спрямована на розвиток у дітей певних вмінь з виготовлення різноманітних виробів, з метою сприяння розвитку
спостереження, уваги, виховання естетичних смаків, любові до живої та неживої природи, а також
частково коригування зору.
В роботі гуртка задіяні учні 5-11 класів, серед
них найактивнішими є Ковтунець І., Попов А.,
Власюк Н., Островська А., Виноградов А., ін.

Гурток “Умілі руки” розпочав роботу з
2006 р. Керівники гуртка Юхимчук Г. та Климчук О. під час занять намагаються навчити дітей
бачити прекрасне, виготовляти з природного матеріалу вироби; вміти використовувати матеріал,
зібраний під час екскурсій в ліс (шишки, жолуді,
сухі гілки, мох тощо).

Гімнастичний гурток працює з 2000 р. (керівник – Ківінська Л. Д.). Кожного року юні гімнасти
(учні різного віку) стають переможцями конкурсу
«Звичайне диво», беруть участь в усіх концертах,
які проводяться в закладі, демонструють своє мистецтво у сусідніх інтернатних закладах.

Ми дуже пишаємось нашими випускниками,
цінуємо і поважаємо ветеранів школи. Намагаємось робити так, щоб щасливими були всі діти,
їхні батьки, педагоги та наставники. Для кожного
з нас діти інтернату – наші рідні діти, а ми для
них – і мами, і батьки.
Наша адреса: Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступеня для
слабозорих дітей, вул. Шкільна, 15, смт Клевань – ІІ, Рівненський район, Рівненська область, 35312; тел. (0362) 27-11-30.

Шкільний хор функціонує з квітня 2003 р.
(керівник – Сапожник І. В.). Успішно виступає
перед жителями смт Клевань. Загалом колектив
уже здійснив 17 концертів у госпіталі інвалідів
війни, будинку культури, в облмуздрамтеатрі,
ляльковому театрі, на сценах столиці м. Київ, на
фестивалях “Моя ти, земле, калинова”, “З вірою в
майбутнє”, «Звичайне диво», де займав перші місця.
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Любов Боровська,
голова Рівненської обласної організації УТОС
Серед громадських організацій Українське товариство сліпих (на Рівненщині
його представляє обласна організація УТОС) – одне з найстаріших. Головною місією УТОСу є захист прав та інтересів незрячих, їх трудова та медична реабілітація, турбота про добробут членів організації, сприяння інтеграції їх у громадянське суспільство.
У Рівненській обласній організації, що
включає в себе 8 територіальних первинних
організацій, в яких налічується 211 чол., з них
140 – інваліди по зору. Основна діяльність
організації спрямована на соціальний захист
членів УТОС, культурно-масову та спортивну
роботу, працевлаштування незрячих та слабозорих людей.
Немає потреби пояснювати, чому наша
організація віддає пріоритет соціальній роботі з незрячими. Вони часто залишені державою наодинці зі своїми проблемами. Не раз
траплялося так, що й нам, працівникам УТОСу, доводилося влаштовувати їх e будинкиінтернати для людей похилого віку. Тому ми
намагаємося налагодити контакти з членами
родин цих людей, щоб сприяти налагодженню доброзичливих стосунків між ними та незрячими.
Важливо залучити людей з вадами зору
до участі в роботі нашої організації. З цією
метою організовуються тематичні вечори, зустрічі з фахівцями юристами, лікарями, презентації книг місцевих авторів, читацькі діалоги. Для розкриття творчого потенціалу

слабозорих та незрячих людей проводяться
виставки їх творчих доробків, літературні
вікторини, музичні конкурси.

Чоловічий вокальний ансамбль УТОСівців «Оберіг» з Рівного

Реалізація таких масових заходів сприяє
самоствердженню інвалідів, створює передумови для їхнього повноцінного життя,
інтеграції в суспільство.
При УТОСі функціонує спеціалізована
бібліотека, у фонді якої – аудіокниги, переважно художнього змісту. Бібліотека поповнюється озвученою літературою за рахунок коштів обласної ради. В 2009 році
для цього було виділено 10 тис. грн., на
жаль, це на 3 тис. грн. менше, ніж у минулому. Крім того, для читання озвученої літератури інвалідам видано 465 тифломагнітофонів, що є досить суттєвою підтримкою.
Щороку книгозбірня обслуговує 267 читачів. При районних первинних організаціях
УТОСу знаходиться 6 пунктів видачі книг,
які забезпечують обслуговування сільських
інвалідів.

Засідання обласного правління УТОС

28

навчальними матеріалами для самопідготовки, аудіокнигами.
УТОС тісно
співпрацює з обласним центром
“Інваспорт”, де
люди з обмеженими можливостями, в тому числі незрячі, займаються улюбленими видами
спорту. Не беруся навіть перераховувати, скільки всіляких пеГалина Галінська
ремог на рахунку
наших
членів
УТОСу. Згадаю лише про Галину Галінську. Вона є членом збірної команди з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору,
чемпіонка Світу, рекордсменка Світу – 2008
(Маямі), майстер спорту України міжнародного класу. Цього року Галина готується до
поїздки в Америку на світові змагання з армреслінгу.
Професійна реабілітація також є першочерговим завданням нашої організації. В
2006 році в області створено реабілітаційний центр для інвалідів, на базі якого вони
навчаються різним спеціальностям. Уже
скористалися нагодою і оволоділи професіями 23 інваліди по зору. Однак навіть попри здобуту кваліфікацію знайти роботу
незрячим дуже важко. При всьому бажанні і
всіх наших зусиллях маємо результат, який
бажав би кращого: в 2009 році працевлаштовано лише 8 чоловік.
Для незрячих та слабозорих людей найскладнішою була і залишається проблема
орієнтування в навколишньому просторі.
Приємно, що протягом минулого року відбулися певні зрушення в цьому плані. В області виконується програма щодо доступу
інвалідів по зору до об’єктів соцобслуговування та державних установ (зроблено вивіски за системою Брайля). В містах на переходах встановлені озвучені маячки, в міському транспорті є пристрої озвучування
інформації.
У кризовий рік нашій обласній організації довелося пройти досить складні фі-

Бібліотека УТОСу

Особливе значення для слабозорих людей має забезпечення вільного доступу до
інформаційних ресурсів Інтернету. На базі
УТОСу діє відкритий комп’ютерний клас,
де проводяться індивідуальні та групові навчання роботі на комп’ютері за допомогою
дисплея Брайля, шрифту Брайля, синтезатора мови.

Брайлівський принтер

Для кожного користувача надається
можливість безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.
Найбільше відвідувачі цікавляться інформацією з питань соціального захисту, права,
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нансові негаразди. Проте ми зробили все
від нас залежне, щоб ці проблеми не позначилися на роботі з людьми. Бо з досвіду переконалися, що наша соціальна турбота про
незрячих людей, оволодіння навиками ро-

боти з сучасними інформаційними технологіями, залучення до участі в художній самодіяльності, спортивних змаганнях допомагає їх успішній соціально-психологічній
реабілітації та самоутвердженню.

Тетяна Войтович, голова Рівненської обласної благодійної
організації пенсіонерів та інвалідів «Обличчям до істини» та Рівненської обласної профспілкової організації Всеукраїнських профспілок працездатних інвалідів.
надають інформацію з питань соціального
захисту. Для того, щоб знати, як спілкуватися
з інвалідами, працівники нашої організації
проводять спеціальні навчання: відвідують
медичні, навчальні заклади, громадські організації, де розповідають, як саме необхідно
поводити себе з незрячими людьми в тій чи
іншій ситуації.
«Наша організація тісно співпрацює з
драматичним театром та органним залом.
Завдяки цьому ми маємо можливість безкоштовно відвідувати ці заклади. Наприклад, з
останнього найбільше мені сподобалися
концерти в органному залі – «Народні романси» та «Різдвяна симфонія Баха». Але це є
зовсім індивідуально. І в кожного можуть бути свої уподобання», – розповідає п. Тетяна.

«Людина втрачає зір протягом життя,
маючи вже певний досвід або зовсім не маючи його. Це може статися з кожним і в
будь-яку хвилину. І незалежно від обставин, які складаються, вона повинна мати
силу волі для того, щоб піднятися та реабілітувати себе, а не впадати у відчай та чекати допомоги від інших», – говорить Тетяна
Войтович, голова Рівненської обласної благодійної організації пенсіонерів та інвалідів
«Обличчям до істини».

Тетяна Войтович (праворуч)
Рівненська обласна благодійна організація пенсіонерів та інвалідів «Обличчям до істини» була заснована у 2003 році. Девіз організації – «Повір у себе!!!». Її члени – прості
люди, волонтери, які не байдужі до чужого
горя. Всього до організації входить 15 чоловік, але це справжні ентузіасти, які працюють
на громадських засадах. Вони займаються
просвітницькою діяльністю, сприяють соціальній реабілітації інвалідів, здійснюють догляд за людьми, які через свої фізичні особливості потребують підтримки та піклування,

Урочистості з нагоди Дня інвалідів в
органному залі
З метою розвитку туризму для незрячих
та слабозорих людей проводяться екскурсії.
Так, восени 2009 року було організовано похід за маршрутом: «пам’ятник Марії Несвицькій – вулиця С. Петлюри – вулиця Уласа
Самчука – пам’ятник Т.Г.Шевченку –
пам’ятник чорнобильцям». Під час екскурсії
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волонтери розповідали про історію культурних цінностей міста. В планах організації –
походи такими історичними місцями міста, як
парк Шевченка, площа Короленка, вулиця
Драгоманова.
Щоб донести до суспільства свої проблеми, члени організації проводять зібрання, на
які запрошують представників органів обласної та місцевої влади, громадських організацій, благодійників. Така розмова за «круглим
столом» відбулася в 2009 році, де йшлося про
якісне обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, користуючись послугами залізничного транспорту. За результатами цієї зустрічі організацією була проведена акція «Інваліди і залізниця», в рамках
якої рівненські залізничники впровадили низку нововведень, щоб полегшити інвалідам
пересування на вокзалах і в потягах.
Стимулом для успішної діяльності організації є досвід роботи Всеукраїнської благодійної організації пенсіонерів та інвалідів
«Обличчям до істини» (м. Київ), яка була заснована у 1999 році. Очолює її Турський Володимир Миколайович, заслужений юрист
України, адвокат, член Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України. Основне
завдання організації – об’єднати зусилля соціально активних громадян з обмеженими
можливостями для більш ефективного вирі-

шення їх соціальних, економічних, правових,
культурних та інших проблем.
В організації працюють кваліфіковані
юристи, адвокати, які надають людям з обмеженими можливостями безкоштовну юридичну допомогу, що є необхідним для соціального захисту.
Під керівництвом п. Володимира було започатковано виготовлення тактильних ікон
шрифтом Брайля. Для тих, хто відчуває дотиком, ікона – це справжній подарунок. Відтепер кожен має унікальний шанс "побачити"
свого покровителя.
Всеукраїнська благодійна організація
співпрацює з сестрами-францисканками, які
надають допомогу сліпим дітям, навчають їх
тифлопедагогіці,
тифлопсихології,
комп’ютерній грамоті, допомагають орієнтуватися у навколишньому середовищі, проводять соціальну реабілітацію.
«Наша організація не є державною та не є
прибутковою. Адже там, де є гроші, там немає чистоти та відвертості. Саме тому ми
працюємо на громадських засадах, розраховуємо на допомогу добрих та чуйних людей.
Цим самим ми намагаємося повернути талановитих інвалідів до активного життя. І це
для нас є найбільшою винагородою!!!» –
стверджує Тетяна Войтович.
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Огляд листів веде Раїса Щербан

На питання відповідає Ольга Мефодіївна Примак, спеціаліст Головного управління праці та соціального захисту населення в Рівненській області



Пільгове перевезення інвалідів здійснюють усі підприємства транспорту незалежно
від форми власності та підпорядкування відповідно до Закону України "Про транспорт".

1. На яку пенсію може розрахо‐
вувати працюючий інвалід III групи загаль‐
ного захворювання?
2. Які пільги на користування
міським транспортом має інвалід III групи
загального захворювання? Зокрема, чи має
він право на безкоштовний проїзд у марш‐
рутках?
Алла Д., м. Рівне



В яких інтернатних установах
Рівненської області утримуються слабозо‐
рі або незрячі діти та дорослі з такими ж
вадами?
Галина В., с. Іваннє Дубенського району
Рівненської області

Відповідь 1. Відповідно до ст. 33 Закону
України «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування» пенсія по інвалідності
залежно від групи інвалідності призначається
в таких розмірах:
- інвалідам І групи – 100 % пенсії за віком;
- інвалідам II групи – 90 % пенсії за віком;
- інвалідам III групи – 50 % пенсії за віком.
На даний час розмір пенсії по інвалідності
III групи загального захворювання для працюючого інваліда з урахуванням доплат, надбавок, підвищень становить 573 гривні.
Водночас зазначаємо, що за наявності у
непрацюючих інвалідів II і III групи інвалідності – у чоловіків 25, а у жінок – 20 років
страхового стажу – за їх вибором пенсія по
інвалідності призначається в розмірі пенсії за
віком.
Відповідь 2. Відповідно до статті 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" інваліди, дітиінваліди та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському
транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.
Крім того, інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів I групи або
дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка
супроводжує інваліда або дитину-інваліда),
мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах)
повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по
15 травня.

Відповідь. В 7-ми інтернатних установах
системи праці та соціального захисту населення області за необхідності надаються
послуги слабозорим або незрячим, а саме:
- Лубенському будинку-інтернаті для
громадян похилого віку та інвалідів;
- Здолбунівському будинку-інтернаті для
громадян похилого віку та інвалідів;
- Тувинському геріатричному пансіонаті;
- Острозькому психоневрологічному інтернаті;
- Рівненському геріатричному пансіонаті;
- Урвенському психоневрологічному інтернаті;
- Мирогощанському дитячому будинкуінтернаті.



Чи має право працюючий інва‐
лід на скорочений робочий день (тиждень)?
Микола Ш., м. Рівне

Відповідь. Працюючий інвалід має право
на скорочений робочий день (тиждень) за
умови, якщо це вказано в його індивідуальній
програмі реабілітації, виданій на підставі висновку медико-соціальної експертизи.
Індивідуальна програма реабілітації є
обов'язковою для виконання державними органами, підприємствами (об'єднаннями),
установами та організаціями (ст. 5, 17 Закону
України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" від 21.03.1991 року
№ 875-ХII).
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На питання відповідає Раїса Миколаївна Щербан, редактор інформаційного
бюлетеня "Інва.net"



добрі, материнські чи батьківські очі па‐
цієнтів центру, які доживають віку у ка‐
зенних стінах. Ці люди потребують уваги,
підтримки суспільства.
Держава дуже багато декларує, але ду‐
же мало що виконує. Відзначення Міжна‐
родного дня інвалідів – це нагадування всім
про обов’язок перед інвалідом. Адже інвалі‐
ди – це не просто категорія людей. Це
окремі життєві історії, окремі трагедії,
людські надії на те, що з нашою допомо‐
гою відбудеться чудо і все буде добре.
Переймаючись своїми буденними проб‐
лемами, ми повинні замислитися над не‐
простою долею людей з вадами здоров’я і
не тільки у день 3 грудня, а й протягом ці‐
лого року не забувати про те, що поруч з
нами живуть інваліди і вони потребують
допомоги і уваги.
Поліна Добровольська, бібліотекар
Степанської дитячої бібліотеки

Милосердя – щиросердність, спів‐
чуття, готовність робити добро всякому, любов
на ділі, здатність відгукуватися на чужий біль.
Людям милосердим притаманне співчуття до
сироти, інваліда, тяжкохворої людини, людини
похилого віку, людини, що потрапила в біду.
Тлумачний словник В. І. Даля

За останні сім років чисельність інва‐
лідів в Україні, на жаль, зросла більш ніж
на півмільйона. Сьогодні два мільйони на‐
ших громадян – інваліди (тобто кожний
вісімнадцятий наш співвітчизник). При
цьому є природні катаклізми, техногенні
катастрофи, забруднення навколишнього
середовища, дорожньо‐транспортні при‐
годи, вроджені патології і хронічні захво‐
рювання.
Не з чужих слів знаю про проблеми інва‐
лідів я. Доля склалася так, що мені 14 років
довелося доглядати за чоловіком‐інвалідом I
групи. Інвалідність пов’язана з наслідками
аварії на ЧАЕС. Діагноз – розсіяний склероз.
А нам тоді було лише по 39 років. Тільки
жити, дітей виховувати, женити, одружу‐
вати, а їх у нас двоє – син і дочка.
З того часу життя моє поділилося на
дві половини – до захворювання чоловіка і
після страшного діагнозу його хвороби.
Але Бог дав силу волі, мужність, на‐
самперед терпіння доглядати за чолові‐
ком, допомагати діткам, діждатися онуч‐
ки Улянки, якій уже п’ять років.
Життєвий і професійний досвід дають
мені можливість допомагати й іншим лю‐
дям, які особливо потребують спілкуван‐
ня, милосердя. Разом зі своїми колегами,
працівниками бібліотеки, я буваю часто в
стаціонарному відділенні координаційного
територіального центру соціального об‐
слуговування малозахищених верств насе‐
лення. Інвалідів та людей похилого віку
намагаємось розрадити добрим словом чи
гарною піснею. Люди хвилюються, дяку‐
ють за мої пісні, особливо за пісню «Душі
криниця», пісню про рідну хату, яку мимо‐
волі згадують ті, хто давно її втратив.
Не можу стримати сліз і я, дивлячись у

Відповідь. Шановна п.Поліно! Редакція
видання висловлює Вам щиру подяку за увагу, тепло, яке Ви даруєте людям з особливими потребами. Здоров’я Вам, наснаги і невичерпної енергії.



Шановна редакціє!
Висловлюю Вам щиру подяку за опублі‐
кування на сторінках ʺІнва.netʺ № 20
пам’ятки для слабозорих «Безпечний путів‐
ник», яку написала я, а також мого листа
«Про наболіле». Хочу повідомити, що про
путівник та інформаційний бюлетень ʺІн‐
ва.netʺ я розповідала на Всеукраїнській нау‐
ково‐практичній конференції в м. Керч (АР
Крим), науково‐практичному семінарі в
м. Дніпропетровськ, науково‐практичній
конференції в м. Рівне, в роботі яких мала
щастя брати участь. Всі учасники зібрань
гарно відгукувалися про видання, яке вихо‐
дить для людей з особливими потребами. Від
себе зичу Вам успіхів у такій благородній
справі.
Тетяна Войтович,
голова Рівненської обласної благодійної
організації пенсіонерів та інвалідів «Облич‐
чям до істини»
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своєю проблемою звертався на гарячу лінію
обласної державної адміністрації. Пообіця‐
ли. Але результату досі немає.
Начальник міського управління праці та
соціального захисту населення Віра Мельник
у своєму інтерв’ю в газеті «Рівне вечірнє»
повідомила, що у черзі на отримання дик‐
тофона я 100‐й. Скільки років потрібно, щоб
його дочекатися? Та й чи дочекаюся? Наразі
потрібний цифровий диктофон, який має
інструкцію, написану шрифтом «Брайля»,
та програму, яка читає текстові файли го‐
лосом. Вартість такого диктофона орієн‐
товно 600 грн. Виготовляє їх спеціальний
комбінат тифлотехніки у Донецьку.
Звертаюся до Вас з проханням посприя‐
ти мені у придбанні за власні кошти цифро‐
вого диктофона. Як це мало і як це життєво
необхідно, щоб почуватися рівним серед ін‐
ших, жити повноцінним життям.
Телефонну розмову з Петром Б.
записала Р. Щербан

Відповідь. Шановна п. Тетяно! Ми раді,
що рекомендований вами «Безпечний путівник» через "Інва.net" знайшов свого читача.
Нам приємно, що Ви стали нашим партнером
і доносите інформацію про видання "Інва.net"
до людей з особливими потребами всієї України. Дякуємо Вам за співпрацю і запрошуємо
й надалі долучатися до підготовки бюлетеня.
Пишіть нам!



На мою долю випали складні
випробування. Протягом восьми років я пов‐
ністю незрячий. Відчай, страх – ось що дове‐
лося перенести, раптово втративши зір.
Здавалося, немає виходу із замкнутого, тем‐
ного простору, який немилосердно тиснув на
зболілу душу. Та серед суцільної темряви
з’явився промінчик надії, коли мене запроси‐
ли пройти курс навчання в Київському на‐
вчально‐методичному центрі. Це був новий
імпульс, надія і бажання починати життя з
нуля. Я навчився орієнтуватися в квартирі і
навіть господарювати на кухні, готувати
смачну їжу для себе та сім’ї, ремонтувати
техніку, якщо вона виходила з ладу, майст‐
рувати. Надійним партнером став телефон
– єдине важливе джерело зв’язку з навколиш‐
нім світом. Він допомагає мені не лише спіл‐
куватися з друзями, але й брати активну
участь у суспільному житті.
Маючи багатий досвід на посаді керівни‐
ка однієї із державних установ, наукові на‐
працювання, аналітичний склад розуму, я не
можу залишатися осторонь багатьох проб‐
лем, з якими доводиться стикатися. Для
прикладу, мене хвилює стан комунікацій та
обслуговування нашого будинку житлово‐
комунальними службами. Останній період
через своїх знайомих, друзів надсилаю керів‐
никам відповідних комунально‐житлових
служб листи, телефоную, аби вирішити пи‐
тання тепла у квартирі і будинку, де я про‐
живаю.
Свій робочий день я розпочинаю зранку.
В клопотах він проходить швидко. Це пере‐
мовини телефоном з офіційними особами
служб та організацій, вироблення пропози‐
цій, наукових рішень. І кожного разу – сму‐
ток від того, що не можу зафіксувати свої
думки. Здавалося б, все так просто, коли ма‐
єш цифровий диктофон, яким користують‐
ся незрячі люди в цивілізованому світі. Із

Відповідь. На моє прохання спеціалісти
Головного управління праці та соціального
захисту населення знайшли контактні дані
комбінату тифлотехніки в Донецьку і передали їх п. Петру. Про подальшу історію з придбання цифрового диктофона повідомимо в
наступних випусках.



Знайомтесь – наша Катька…
Катерина Ковальчук народилася і ви‐
росла в селі Жов‐
кині Володимире‐
цького району Рів‐
ненської області.
Зростала дів‐
чинка в сім’ї, де
була оточена ува‐
гою і любов’ю. Бу‐
ла гарною, здоро‐
вою дитиною, від‐
відувала дитячий
садочок. Але біда приходить раптово і
зненацька. Катя стала скаржитись на го‐
ловний біль та погано бачити.
З часом нашій Катьці (а величають її
всі так і дорослі, і малі) поставили діагноз
– краніофарингіома.
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тому знаю, що поезія – це голос, роздуми
людської душі. Зраділа, що «Інва.net» сподо‐
бався моїм підопічним. Їх у мене 25 фізично
немічних (є 11 таких, що з ложечки годую),
але духовно сильних, а разом з тим – ніжних і
романтичних, красивих душею людей. Ваш
журнал запалив у них іскорку надії – про не‐
мічних теж хтось потурбувався і навіть
видав журнал.
У мене є вірш, присвячений моїй роботі і
людям, серед яких я працюю. Якщо сподоба‐
ється і є можливість, надрукуйте, будь лас‐
ка. Нехай хоч згадка пройде про мешканців
нашого центру і принесе їм радість. Заздале‐
гідь вдячна.
З повагою Алла Гладун, працівник Луць‐
кого геріатричного центру.
P.S. Де можна купити або передплатити
«Інва.net», щоб читати його постійно?

Зараз вона, після операційного лікуван‐
ня, почуває себе набагато краще. Має ба‐
гато друзів. Це друзі з «Великої» та «Ма‐
лої» школи. Так вона називає Жовкинівську
ЗОШ І‐ІІ ст. та дитсадочок «Берізка». Хо‐
дить у другий клас, навчається добре.
Справляється з усіма завданнями сама. Ще
й свого братика Романа контролює, чи ви‐
вчив він уроки, чи ні, а то «татові поскар‐
житься». Катя гарно малює, добре співає.
Найбільше любить малювати природу.
Неодноразово виступала і на сцені Жовки‐
нівського сільського клубу, адже в її сім’ї
всі люблять українську пісню.
У народі кажуть, що Бог не без мило‐
сті, а світ не без добрих людей. Батьки та
вся рідня просили у Бога через молитву
спасіння своєї донечки. І недарма… Вони
вдячні за це Богові та лікарям. А ще доб‐
рим людям, які не залишили наодинці в бі‐
ді, підтримували і морально, і матеріаль‐
но.
Тато й мама зробили все для того, щоб
їхня Катя жила повноцінним життям. Во‐
ни допомагали їй в усьому, оточили всіма
турботами, теплом та любов’ю. Особливо
мама. Наталія Яківна усвідомила, що сльо‐
зами горю не допоможеш. Вона має бути
сильною заради неї… нашої Катьки.
Життя таке прекрасне, тому й треба
жити і радіти всьому. Усміхаймося час‐
тіше один одному, любім життя і світ
цей щохвилини. І все буде добре.
Власова Н.І.,
зав. бібліотекою с. Жовкині Володи‐
мирецького району

Багато років я вже тут працюю,
Роботою своєю дорожу.
Я немічну і хвору нагодую,
Умию, причешу і одягну.
Не раз прийдеться вислухати болі.
І крик душі людини, що в біді.
Не раз поплакати із нею в коридорі
І разом жити в радості й журбі.
Я їм даю свою любов й терпіння.
Усю себе я віддаю до тла.
Вони для мене рідні й дуже близькі,
Як же не дати їм свого тепла?
Як же до них без посмішки і ласки,
Без добрих слів, терплячої душі?
Вони для мене рідні й дуже близькі,
Немов сім’я, немовби всі свої.



Нещодавно мені до рук випад‐
ково потрапив 21 випуск журналу «Інва.net».
Побачила у знайомої. Привернула увагу не‐
звична назва. Подумала, що згодиться в ро‐
боті (я працюю в Луцькому геріатричному
центрі). Видання настільки захопило, що
прочитала від першої до останньої сторін‐
ки. Вразили розповіді про долі людей з особ‐
ливими потребами, а ще їх чудові роботи,
знайшла багато цікавого у траволікуванні.
Запали в душу вірші. Я сама трішки римую,

Відповідь. Шановна п. Алло! Нам надзвичайно приємно, що нас читають і за межами Рівненської області. Приємно також
розуміти, що існують такі люди, як Ви – закохані в свою роботу, віддані їй всією душею.
А коли мова йде про роботу із людьми з особливими потребами, то ці якості особливо
безцінні! Наснаги Вам у Вашій нелегкій
справі, терпіння та вдячності від колег і підопічних. Із радістю публікуємо Ваш вірш.
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Нашим читачам було б цікаво більше дізнатися про життя ваших підопічних, їх історії. Отже, пишіть нам!
Щодо передплати бюлетеня «Інва.net», то,
на жаль, поки що це неможливо. Однак, якщо
Ви звернетесь до редколегії «Інва.net» із відповідним проханням, то ми обов’язково передамо черговий випуск бюлетеня для вашого центру.

моя мама хочемо передплатити такий жур‐
нал для себе особисто. Куди нам звернутись?
Моя адреса: м. Корець, вул. Костельна,
4‐а.



Мене звати
Шпатиковська Тетяна
Анатоліївна. Я народи‐
лася 14 січня 1996 року в
м. Корець Рівненської
області. Навчаюся в
Корецькій ЗОШ № 1. Я
інвалід дитинства і не
соромлюся цього.
Мені подобається слухати музику, чи‐
тати детективи, наукові журнали, вишива‐
ти. Найулюбленіше моє заняття – аплікація
соломкою. Коли я створюю свої вироби, в
мене піднімається настрій. Також люблю
доглядати за квітами, милуватися їхньою
красою.
Мені подобається «Інва.net». Я постійно
його читаю. Через ваш бюлетень я хочу
знайти собі друзів. Чи це можливо? А ще я і

Відповідь. Дорога Тетянко! Дякуємо, що
ти читаєш наш бюлетень і ми з радістю публікуємо твій лист. Твої аплікації з соломки
надзвичайно цікаві! Впевнені, що в тебе
обов’язково з’являться нові друзі для листування. «Інва.net», на жаль, не передплачується, але ти завжди знайдеш його в Корецькій
районній бібліотеці. Крім того, якщо тобі цікаво і якщо ти маєш можливість працювати в
мережі Інтернет, то електронну версію кожного випуску ти можеш відшукати на сайті
Рівненської державної обласної бібліотеки
(http://libr.rv.ua/).

На ваші численні прохання ми продовжуємо рубрику
«Шукаю друзів»
Касюдик Світлана Миколаївна (26.11.1990)
– закінчила планово-економічний технікумінтернат м. Кам’янець-Подільський за спеціальністю молодший спеціаліст бухгалтерського обліку. Навчається у Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини «Україна» (спеціаліст-фінансист). Хобі – спілкування.
Адреса: Рівненська обл., Володимирецький
район, с. Половлі.

Савонік Тетяна Степанівна (7.08.1993) –
учениця 11 класу філії Володимирецького районного колегіуму (с. Заболоття). Хобі – листування.
Адреса: Рівненська обл., Володимирецький
район, с. Заболоття, вул. Полонська, 16/1.
Шпатиковська
Тетяна
Анатоліївна
(14.01.1996) – учениця Корецької ЗОШ № 1.
Інвалід дитинства. Хобі – музика, читання, аплікації з соломки, листування.
Адреса: Рівненська обл., м. Корець,
вул. Костельна, 4-а.
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ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ГАЗЕТИ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» НАТАЛІЇ ЗЕМНОЇ

Основним симптомом катаракти є погіршення зору: зображення стає мутним, розпливчастим, перед очима з'являються мушки, чорні
цятки. Це свідчить про помутніння кришталика
ока. На ньому почали відкладатися солі. Відразу ж потрібно звернути увагу на роботу очисних органів: нирок та печінки. Адже якщо нирки працюють погано, то на кістках, у суглобах,
судинах, м'язах, а також на кришталику ока
відкладаються білі лужні солі.
Тому на початку лікування потрібно налагодити сольовий обмін в організмі. Використовуються для цього майже всі рослини, які зцілюють остеохондроз. Тобто ті, які виводять білі
солі, бо саме вони завдають шкоди і хребту, і
суглобам, і кришталику ока. Якщо у вас остеохондроз, то є велика ймовірність розвитку катаракти.
Які причини призводять до катаракти? Їх багато. Це можуть бути травми очей,
такі захворювання, як глаукома, сильна короткозорість, хвороби щитовидної залози, аутоімунні, цукровий діабет, променева хвороба,
отруєння солями важких металів. Катаракта
може бути навіть вроджена, коли немовля з'являється на світ уже зі зниженням зору та помутнінням кришталика. Вікова катаракта, яка зустрічається у людей похилого віку, найчастіше
розвивається від зниження обміну речовин.
Провокуючими факторами для виникнення цієї
хвороби є неправильний спосіб життя, зокрема
паління. Цигарковий дим украй шкідливо діє на
слизову оболонку ока. Страждають навіть ті
люди, які не палять, а просто знаходяться поряд
із курцем.
Добре нормалізує сольовий обмін, налагоджує роботу нирок, виводить солі з організму
та очищує від них кришталик ока золотарник
канадський. Але запам'ятайте! Золотарник
канадський – рослина отруйна, і передозування неприпустиме!
Також добре виводить білі солі хрін. Він
допомагає очищати кришталик ока. Проте є і
протипокази: при підвищеній кислотності, гастриті ліки з хрону вживати не можна.
Лікувати катаракту допоможе рослина
очанка. Особливо корисна вона людям із підвищеним тиском, нездоровими нирками. Очанка нормалізує тиск, налагоджує функцію нирок

і лікує катаракту.
У багатьох із нас на підвіконнях росте у вазонах герань, або, як її ще називають, калачик.
Настоєм герані (1 ч. л. на склянку води) змочіть бинт, складений учетверо, та прикладайте
як компрес до очей упродовж місяця. А після
тижневої перерви повторіть лікування.
А ось ще один рецепт ліків. І тут знову допоможе кімнатна рослина – алое. Соком алое
здавна лікували катаракту. Одну частину соку алое змішували з десятьма частинами кип'яченої охолодженої води. Сумішшю закрапували очі: по 1 краплі в кожне око.
Курс лікування – три тижні, а потім робили на
тиждень перерву. Далі за потреби лікування
продовжували.
Щодо харчування при катаракті, то в першу
чергу слід звернути увагу на овочі та фрукти,
багаті бета-каротином (провітаміном А). Це
морква, вживати яку обов'язково з якимось жиром (чи то сметаною, чи шматочком вершкового масла, чи рослинною олією). А також помідори, апельсини, солодкий червоний перець.
Дуже корисною є петрушка, цибуля зелена
та ріпчаста, листові овочі, сік із моркви, петрушки та селери в рівних частинах. По півсклянки цього соку слід вживати 2-3 рази на
день упродовж місяця.
Багато речовин, корисних для очей, містять горіхи – волоські, фундук, кедрові – та
цільні зерна, наприклад проросла пшениця.
Важливо пам'ятати, що лікування катаракти доволі тривале. Тому потрібно запастися терпінням і лікуватися, допоки не зникнуть
«мушки» перед очима. Тоді ви будете впевнені, що подолали хворобу і не тільки покращили зір, а й оздоровили організм у цілому.

Ліки із золотарника канадського
1 ч. л. подрібненої рослини залийте
склянкою окропу, настійте не менше години. Вживати потрібно по 1/4 склянки 4
рази на день за 30 хв. до їди.
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Ліки з хрону
1 ст. л. натертого коренеплоду заливають склянкою молока, доводять до
кипіння, настоюють. Вживати слід по
чверті склянки 4 рази на день.

Ліки з очанки
1 ч. л. подрібненої рослини потрібно
залити склянкою окропу і настояти.
Рекомендується пити по 1/4 склянки
чотири рази на день за 20-30 хв. до їди.

Зелена планета. – 2009. – № 46. – С. 14-15.

Блефарит – це один із найтриваліших запальних процесів краю повіки. За гострої форми
повіки червоніють, очі сверблять, ніби запорошені, швидко стомлюються. У куточках очної
щілини з'являється піниста речовина.
Буває лускатий блефарит. Тоді повіки червоні, потовщені. Шкіра біля вій вкрита дрібними сірувато-білими лусками, схожими на лупу.
Та найбільш важка форма захворювання –
виразковий блефарит. По краю повіки, біля коріння вій утворюються жовті гноячкові шкоринки, які склеюють вії. Видаляти їх дуже важко і боляче.
Причиною недуги може бути виснаження
організму, анемія, діатез, захворювання шлунково-кишкового тракту, гельмінти, ендокринні
захворювання, порушення обміну речовин. Також несприятливі умови в приміщенні: пил,
задимленість, хімічні речовини, мікробна флора.
Якщо очі загноєні, їх треба щодня промивати настоєм шавлії, а на ніч прикладати свіжий
коров'ячий сир.
Наші пращури також запалення очей лікували відваром буряка червоного. Коли буряк
зварився, відвар не виливали, а промивали ним
очі.

Ванночки з очанки прямостоячої
Три чайні ложки подрібненої трави
залити двома склянками окропу. Настояти. Застосовувати для примочок,
ванночок.

Ліки з кропу
Чайну ложку подрібненої трави або
насіння кропу залити склянкою окропу.
Настоювати годину. Пити по чверті
склянки чотири рази на день.

Настій волошки синьої
Столову ложку крайніх пелюсток
волошки синьої залити склянкою окропу, настояти 40 хвилин. Застосовувати
як протизапальний та дезінфікуючий
засіб - промивати очі.

Ліки з приворотню звичайного
Столову ложку подрібненої трави
приворотню залити склянкою окропу,
настояти годину. Процідити. Промивати очі, класти компреси, примочки.

Настій шавлії
Столову ложку подрібненої рослини
залити склянкою окропу, настояти 50
хвилин. Промивати очі чотири рази на
день.

При послабленні зору. Свіжий сік м’яти,
мед та перекип’ячену воду (1:1:1) ретельно
перемішати. Закрапувати в очі двічі на день
по дві краплі.

Настій ромашки лікарської
Столову ложку подрібненої трави залити склянкою окропу, настояти годину. Процідити. Промивати очі 4-5 разів
на день.
38

При катаракті. На склянку води додати
чайну ложку меду (бажано травневого), розмішати, поставити на вогонь. Довести до кипіння і «потомити» 10 хв. на маленькому вог-

ні. Закрапувати в очі теплим. Можна також
робити примочки на очі (шматочок тканини
змочити і теплим покласти на закриті очі на
10-15 хв., робити двічі на день.
Зелена планета. – 2009. – № 25. – С. 9, 13.

Щоб зберегти нормальний зір, необхідно
дотримуватися цілої низки правил: виконувати загальнозміцнюючі оздоровчі процедури,
харчуватися багатими на вітаміни та мінеральні речовини продуктами, дозувати зорове
навантаження, що особливо важливо під час
роботи за комп'ютером, і якомога більше рухатися.
Дефіцит вітамінів і мінеральних речовин,
необхідних для нормального розвитку органів зору, виникає в зв'язку з тим, що ми здебільшого вживаємо в їжу не натуральні, а
штучні продукти, споживаємо напівфабрикати швидкого приготування, а ягід, фруктів та
овочів їмо набагато менше, ніж потрібно…
Усім добре відомо, що чорниці містять
речовини, які відновлюють так званий зоровий пурпур. Завдяки йому покращується гострота зору, темнова адаптація.
Очам потрібно в п'ять разів більше вітамінів А, С, Е, ніж будь-якому іншому органу.
При кожному світовому імпульсі витрачається вітамін А, тому для очей він найголовніший. Крім того, вітамін А захищає слизові
оболонки ока від пересихання, яке може призвести до кон'юнктивіту. Тому до складу дієти мають входити продукти, багаті на вітамін
А: помаранчевого кольору плоди, фрукти
(морква, хурма, абрикос, мандарини тощо) та
зелень.
У моркві багато бета-каротину. Правда,
для очей корисний не він, а вітамін А, тому
їсти моркву обов'язково необхідно зі сметаною або олією. Наприклад, дуже корисний
для очей, та й не тільки, свіжовичавлений морквяний сік. Однак для того, аби організм
отримав максимально можливу кількість бе-

та-каротину, додайте до соку трішки молока,
вершків, а краще – будь-яку рослинну олію.
Носіями вітамінів С та Р є шипшина, обліпиха, чорноплідна горобина, овочі (болгарський перець, капуста, помідори), ягоди, цитрусові. Вітамін Е надходить із олій, жовтих
плодів та овочів. Особливо корисний риб'ячий жир, жирна риба, горіхи, гарбузове насіння.
Ще наприкінці минулого століття вчені
дослідили, що на зір позитивно впливає лютеїн. Він міститься у жовто-червоних овочах та
фруктах: моркві, кукурудзі, гарбузі, хурмі,
винограді. Лютеїн – природний каротиноїд,
єдиний зі шестисот сполук цієї групи проникає у тканини ока і виконує захисні функції
(поглинає згубний ультрафіолет і захищає
тканини ока від руйнівного процесу старіння,
зберігає цілісність клітин, які відповідають за
зір). Вони знаходяться в центральній ділянці
сітківки, забезпечуючи нам можливість читати, визначати певні предмети, розрізняти кольори. Тож не дивно, що природа передбачила такий надійний захист цієї ділянки ока.
Ще одне правило: безперечно, яскраве
світло шкідливо діє на сітківку очей, тому для
захисту їх варто користуватися темними окулярами. Особливо в яскраву, сонячну погоду
(як улітку, так і взимку).
Досвід свідчить, що правильна дієта з дитинства є запорукою того, що у старшому віці
не виникнуть такі страшні ураження очей, як
катаракта, глаукома, помутніння кришталика,
дегенерація сітківки.
Зелена планета. – 2010. – № 1. – С. 1, 14-15.
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У народній медицині насамперед користуються листям та ягодами чорниці. Чому?
Листя містить дубильні речовини, флавоноїди (рутин, астрагалін, гіперон тощо), фенолокислоти, феноли та їх похідні, ефірну олію,
алкалоїд муртин, аскорбінову кислоту, лимонну кислоту та ін.
Плоди теж надзвичайно багаті за своїм
складом на різноманітні сполуки, мінерали та
біологічно активні речовини: вони містять
вуглеводи (глюкозу, фруктозу, сахарозу, пектин), органічні кислоти (лимонну, щавлеву,
молочну, яблучну, бурштинову), аскорбінову
кислоту, вітамін В1, В2, РР, каротин, флавоноїди, фенокислоти, феноли та їхні похідні, дубильні речовини, ефірну олію, сполуки марганцю та заліза.
Здавна вважали, що чорниця – найкращий рятівник від курячої сліпоти, погіршення
зору. І це правда. Ті, зокрема, хто нині працює за комп’ютером, повинні про це
пам’ятати.

Гарячий настій
Столову ложку подрібненої чорниці
(свіжої чи засушеної) залити склянкою
окропу, настояти дві години. Вживати
по ¼ склянки чотири рази на день.

Настій листя
Столову ложку подрібненого листя
чорниці заливають склянкою окропу,
настоюють годину, вживають по четвертині склянки чотири рази на день до
їди.

Настоянка
Сто грамів подрібненої чорниці залити півлітра горілки, настояти три
тижні. Вживати по десять крапель
чотири рази на день.

Відвар листя
Дві столові ложки подрібненого листя чорниці заливають літром окропу,
тримають на маленькому вогні 5-10 хв.
Знімають і настоюють годину. Використовують зовнішньо для примочок
при екземах і для клізм при гемороїдальних кровотечах.

Холодний настій
Дві столові ложки подрібненої чорниці залити склянкою холодної перекип’яченої води, настояти ніч (8 годин).
Вживати по четвертині склянки чотири рази на день за 15-30 хв. до їди,
четвертий раз – перед сном.

Зелена планета. – 2009. – № 27. – С.12-13.

Якщо у вас слабкий зір, трапляється запалення очей або працюєте в недостатньо освітленому
приміщенні, то не забувайте про кріп. Зробіть з нього невеличкі компреси і покладіть на повіки.
Через 15-20 хвилин ви відчуєте, як втома очей та їх запалення послабнуть, і очі почнуть краще бачити. Тільки ж ліпше не допускати до цього, роботи профілактичні компреси. До речі, тоді й шкіра
навколо очей поздоровшає, розправляться зморшки.
Зелена планета. – 2009. – № 35. – С.3.
Підготувала Світлана Ступницька
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..."Нi, я хочу крiзь сльози смiятись,
Серед лиха спiвати пiснi,
Без надiї таки сподiватись,
Жити хочу! Геть, думи сумнi!.."
Леся Українка
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка, 13(25).02.1871 –
19.07.(01.08).1913) – українська письменниця, громадський діяч.
Писала у найрізноманітніших жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі,
прозі, публіцистиці. Також працювала в галузі фольклористики
(220 народних мелодій записано з її голосу).
…Леся почала грати та писати маленькі музичні п’єси з п’яти
років, а у вісім – написала перший вірш. В 1881 році вона тяжко захворіла. Лікарі діагностували туберкульоз кісток.
...Ніжна, тендітна, невиліковно хвора, але мужня, неймовірно
сильна духом. У найтяжчих випробуваннях долі Л. Українка не дала розчавити себе. Вона піднялася над своїм часом, над своєю похмурою епохою, над своїм болем. Міцне духовне здоров’я, що
кипіло в її поезіях мужністю, нескореністю, любов'ю, допомогло їй у цьому…
За матеріалами сайту: http://svetmari.ru/index.php
«… Тепер я значно щасливіший. Раніше життя здавалося мені нудним. Але перспектива померти рано заставила
мене зрозуміти , що життя варте того щоб жити…»
С. Хокінг
Стівен Вільям Хокінг (8.01.1942, Оксфорд, Велика Британія) –
відомий американський фізик й астрофізик. Здійснив ряд відкриттів,
що стосуються чорних дір. Автор численних наукових праць та світового бестселеру «Від Великого вибуху до чорних дірок. Коротка
історія часу».
Після закінчення Оксфордського університету почав займатися
теоретичною фізикою. Одружений, має дочку та двох синів.
У віці 21 року у С. Хокінга виявили невиліковну хворобу (розсіяний склероз). Через неї він прикутий до інвалідного візка, а з оточуючими спілкується лише за допомогою електронного синтезатора голосу, яким він керує пальцями рук. Працював у відділі прикладної математики і теоретичної фізики Кембріджського університету, займався дослідженням
руху Всесвіту. Незважаючи на тяжку хворобу, Хокінг веде активне життя, приміром у січні 2007
він здійснив політ у невагомості на спеціально обладнаному літаку.
В 2009 році удостоєний найвищої американської нагороди для громадянських осіб – медаль
Свободи. Також відзначений іншими нагородами та преміями: Премія Вольфа (1988 р.), Літературна премія принца Астурійського (1989 р.), Медаль Коплі (2006 р.).
За матеріалами сайтів: http://universitates.univer.kharkov.ua, http://www.hawking.org.uk/,
http://uk.wikipedia.org/wiki/, http://www.newsru.ua/world/27apr2007/hoking.html
Леонардо да Вінчі – великий геній, що страждав на
ДЦП
Леонардо да Вінчі – живописець, скульптор, архітектор, вчений та інженер епохи Відродження.
...Леонардо з дитинства страждав одним із різновидів ДЦП
(дитячий церебральний параліч), неважкої форми. Він кульгав на
праву ногу, писав і малював лівою рукою.
Леонардо да Вінчі був не тільки великим художникомживописцем, скульптором і архітектором, але й геніальним вченим, який займався математикою, механікою, фізикою, астрономією, геологією, ботанікою, анатомією, фізіологією людини та
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тварини.
В його рукописах зустрічаються малюнки машин, що літають, парашутів, вертольотів, інших
нових конструкцій. Його анатомічні малюнки вирізняються точністю, притаманній математиці,
оптиці, космології. Збереглося близько семи тисяч рукописних сторінок, написаних італійською
мовою, у більшості випадків дзеркально (з права наліво). Пізніше вони були розділені і сьогодні
зберігаються в бібліотеках Лондона, Віндзора, Парижа, Мілана і Турина.
За матеріалами сайту: http://svetmari.ru/index.php
Франклін Делано Рузвельт (1882-1945) – єдина в історії США людина, яка чотири рази обиралась на посаду президента. Він став одним з найвизначніших президентів своєї країни в ХХ ст. Президентом, який до кінця життя був приречений на інвалідний візок.
У віці 28 років, після купання в озері Фанді (Канада), Рузвельт захворів
поліомієлітом. Неправильний лікарський діагноз та лікування призвели до
паралічу.
Незважаючи на хворобу, вів активну політичну діяльність. Був губернатором Нью-Йорка (1929-1933). Обраний 32-им президентом США
(1933-1945). Очолив країну під час «депресії», ініціював економіку нових
справ, реформу соціальних програм, що зробило його дуже популярним
серед населення. Після початку Другої світової війни запровадив програму
ленд-лізу для підтримки військових союзників і підготував Атлантичну
хартію, вів переговори з главами союзницьких держав (після вступу США у війну в 1941 році).
Андреа Бочеллі – «…сліпий співак з
найкращим голосом у світі…»
Андреа Бочеллі – італійський оперний
співак, народився в 1958 році. Незважаючи на
повну сліпоту, став одним із перших голосів
сучасної опери і поп-музики, які найбільше
запам’яталися. Бочеллі однаково гарно виконує класичний репертуар та поп-балади. Він
записав дуети з Селін Діон, Сарой Брайтман,
Эросом Рамазотті і Ел Жарре.
У 12 років внаслідок нещасного випадку
став сліпим. Незважаючи на таланти, Андреа не розглядав музику як подальшу кар’єру. Навчався
на юридичному факультеті в Пізі, отримав звання доктора. Лише згодом став серйозно займатися
своїм голосом із відомим тенором Франко Гореллі. Одночасно заробляв гроші на уроки грою на
фортепіано.
Бочеллі надзвичайно популярний в Сполучених Штатах. Його компакт-диск «Мрія» – бестселер в Європі та за океаном.
У вільний час співак читає за допомогою свого комп’ютера з клавіатурою Braille, ходить на
лижах, займається кінним спортом, а головне виграв найбільший бій: незважаючи на сліпоту та
несподіваний успіх, веде нормальне життя. Він щасливий в одруженні, має двох діточок.
За матеріалами сайтів: www.opera-class.com, www.news.ru
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У цьому житті можна бути щасливим попри всі
негаразди й колізії, попри підступність хвороби, наперекір вередливій долі, – вважає тридцятишестирічна Людмила Ломако. З моменту її народження доля
наклала «вето» на земні радощі й надію на краще
майбуття, затаврувавши невтішним діагнозом: дитячий церебральний параліч (ДЦП). Але, окрім болю і
страждання, Людмилі все-таки судилось пізнати і
чари кохання, і радість материнства. Тепер її маленьке щастячко звуть Софійкою…
робний інтерес до неї, хай навіть і з присмаком
співчуття. Вона раділа кожному дню, який дозволяв забувати їй про хворобу, про свої фізичні вади. А якою щасливою почувалась Людмила у той день, коли найліпша подружка Тетяна
запропонувала їй стати свідком на весіллі. Підчас шлюбної церемонії близькі навіть не знали,
за кого радіти більше – за наречену чи за Людмилу, яка аж сяяла від щастя та гордощів за виявлену до неї увагу. Тоді Людмила навіть і мріяти не могла про власне весілля. Що з нею таке
у житті може бути – про це не привиділось навіть у найсолодших снах, у найпотаємніших
бажаннях не загадувалось.
Вперше вона побачила Женю з вікна свого
робочого кабінету. Кинула поглядом на вулицю, по якій, шкутильгаючи, йшов молодий чоловік, і відчула як щось закололо в серці. «Він
такий молодий, а мусить теж терпіти біль», –
відзначила подумки. А потім побачила його
вдруге і втретє. Колега по роботі розповіла, що
хлопець, внаслідок аварії, втратив ногу, перший
шлюб його розпався. А згодом у друзів Людмили вони й познайомились. Вона тоді й у думках не припускала, що Женя колись запропонує
їй заміжжя. Чи ж захоче хтось взяти на себе тягар бути дужим і вправним за двох, брати на
себе всю ту хатню роботу, яку повинна виконувати дружина? Вона просто хотіла звідати смак
побачень, відчути ніжність і тепло не лише батьків, а й іншої близької людини. Мабуть, саме
тоді її доля вперше посоромилась своєї жорстокості й слухняно забилась у куточок, аби крадькома спостерігати за отим неземним щастям,
яке відчула Людмила. А через рік після їх зустрічань сталося все, про що навіть боялась
мріяти. Біла піна весільного вбрання, вінчальний передзвін церковних дзвонів і танок наречених, і щойно зароджене нове життя у її лоні.
Хіба ж коли-небудь вона сподівалась, що все це
у неї буде?
– Я так була вдячна Всевишньому за той
щедрий подарунок, – говорить Людмила. – Але
навіть у ті чудові дні не здогадувалась, що вищого щастя, ніж почуття материнства, на світі
бути просто не може. Коли вперше мені до грудей приклали Софійку, я завмерла від повноти
почуттів. А потім злякалась: як я сама впораюсь

Молодому подружжю Вірі і Петру Гапончукам не пошансувало на початку спільного сімейного життя. Їх первісточок – донечка Людмила,
внаслідок післяродової травми, опинилась під
владою тяжкої хвороби. ДЦП – констатували
лікарі. Та Віра Миколаївна і Петро Терентійович не опустили руки, не дали розпачу затьмарити здоровий глузд. Батьки оточили донечку
увагою і турботою. Заглядаючи у день завтрашній, вирішили, що Людмилка обов'язково повинна здобути освіту, а за тим отримати і професію. Спочатку була спеціалізована школаінтернат у Костополі. Протягом десяти років
Люда старанно опановувала необхідні знання. І
хоча їй було тяжко рухатися і часом геть не
могла володіти руками, вона прагнула розумом
осягти те, чого не могла зробити фізично. Коли
мова зайшла про подальше навчання в технікумі і професію бухгалтера, постала нова проблема: інвалідів І групи не зараховували до навчального закладу. Зваживши всі «за» і «проти»,
батьки вирішили, що для доньки буде ліпше,
коли вона матиме II групу інвалідності. І хоча
навчатись було не так і легко, Людмила не жалкувала про свій вибір. Вона добре розуміла, що
на віку буде достатньо проблем. А освіта ще ні
для кого у житті тягарем не була. Тож, успішно
закінчивши Кам'янець-Подільський сільськогосподарський технікум, вона таки здобула фах
бухгалтера. Незважаючи на те, що сім'я Гапончуків мала непогані статки, Людмила вирішила
влаштуватись на роботу. Вона прагнула бодай у
чомусь бути подібною на інших, бути поміж
людьми, жити тими проблемами й турботами,
якими жили тисячі її здорових однолітків. Батьки щиро розуміли прагнення своєї доньки.
Справа була не в заробітках, які приносила в
сім'ю Людмила. Бо, окрім заробітної плати, яку
вона отримувала, працюючи на посаді бухгалтера центру зайнятості, тепер в її житті з'явився
трудовий колектив, певне коло обов'язків, постійне спілкування з людьми, їх живий, непід-
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з дитям? Адже руки практично не слухались
мене. Та поряд був мій чоловік. Він пеленав
донечку, прав пелюшки, бавив її, готував їсти.
Певне, він для неї був більше мамою, ніж татом. Недарма ж тепер вона так багато значить
для нього. Дуже багато нам допомагали батьки.
Коли Софійці виповнилось чотири роки, я погодилась на дороговартісну лазерну процедуру
лікування. І не жалкую про те, бо стала почуватися набагато краще. Знайомі кажуть, що це
навіть зі сторони видно. Але я впевнена, що боротися з недугою мені допомагає моя сім'я, моя
донечка. Від того у мене додається і сила, і рухливість. Хоча останнім часом нам довелося пережити чимало прикрощів. Спочатку тяжко захворів тато. Досить довго він був прикутим до
ліжка й лише зовсім недавно став потрошку
рухатись. Інсульт скосив маму. І тепер нам з
Женею довелось перебрати на себе всі турботи
про здоров'я батьків. Уявляєте, стільки років
вони опікувались мною, моєю сім'єю, а тепер
самі стали безпомічними. І тепер я мушу почуватися сильною, бо знаю, що потрібна їм, як
ніколи.
Я дивилась на цю худеньку, з тяжкою недугою жінку, і дивувалась її мужності, силі духу.
Не так часто вони притаманні навіть фізично
здоровим людям. Поряд нас щебетала шестирічна Софійка. Дівчинка раз по раз вихвалялась
нарядами, які власноруч зшила для своєї ляльки, закидала слівце про свого татка й охоче повідувала про те, як вона любить свою матусю.

Через хворобу бабуні Віри, цьогоріч вона не
пішла до школи, хоча мама повністю до навчання її підготувала. Софійка дружить з буквами й цифрами і сподівається, що в школі буде
вчитись дуже добре. А ще вона любить вишивати, бо й у мами – це улюблене заняття.
– Я купую спеціальну тканину і відповідні
нитки для вишивки, – ділиться своїми секретами Людмила. – Вишивка мені дуже допомагає.
Оце зараз працюю над подушечкою. А взагалі
вишила чимало серветок, різних доріжок. Навіть до свого весілля рушник вишивала.
Дивлюсь на її роботу і знову дивуюсь – наскільки майстерно вона виконана. Скільки порухів душі на неї затрачено. А ще про себе відмітила: хоча мова для Людмили дається не так
просто – вона дуже охоча до спілкування, відверта і щира у своїй розповіді. Вона цінує отой
світ, що її оточує, за всі його прояви, за кожну
прожиту днину. Вона розуміє і відчуває біль
інших, бо знає, що таке власний біль.
– Я знаю, як то психологічно тяжко здоровій людині відчути раптом свою неміч, – говорить Людмила. – Це навіть у сотні разів важче,
ніж терпіти фізичний біль. Змиритися з думкою, що ти відтепер інвалід – нелегко. Але, попри все, треба жити, терпіти, перемагати хворобу. Будь-які дії, порухи на землі від людського неспокою. Лише завдяки нашим прагненням
ми чогось досягаємо у житті. Лише завдяки їм
стаємо щасливими, навіть якщо тому противиться доля.
Галина Гаврилович, смт Зарічне

В Україні понад два з половиною мільйони
людей з обмеженими можливостями. Кожен
вісімнадцятий українець – інвалід. Назавжди
бути прикутим до ліжка чи довіку не бачити
сонця – кожен з них по-своєму ставиться до вироку лікарів. Одні опускають руки, інші створюють картини навіть без їхньої допомоги, інші
чекають, доки хтось кине їм рятівний круг, а ще
інші вчаться плавати… До останніх належить
наша героїня, нова жителька Будинку милосердя, що знаходиться в селі Вежиця Рокитнівського району – Сафінська Вікторія, 1990 року
народження.
Віка вражає всіх, хто знайомий з нею, своїм
оптимізмом, відкритістю, щирістю, добротою.
Своєю жагою до життя, мужністю, силою волі,
вмінням долати життєві негаразди. Вона є прикладом для тих, хто сьогодні потребує допомоги.
Дівчина від народження інвалід – вроджене
захворювання кісток. Через хворобу від неї
відмовились батьки. Виховувалась спочатку в
Львівському будинку дитини, а потім до повноліття в інтернаті для дітей-інвалідів у м. Цюрупінськ Херсонської області. Подорослішав-

ши, Віка, незважаючи ні на що, все-таки має
надію знайти своїх батьків. Не тримає на них
зла.
– Треба любити всіх, прощати, хоч як важко
буває на це зважитись, – говорить вона.
Після інтернату дівчину переводять у будинок милосердя, де Вікторія перебуває з лютого
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2009 року. Тут у неї з’явилося багато друзів,
однією з найкращих подруг є Світлана, медсестра Будинку милосердя. Перебуваючи на Поліссі, Вікторія поставила собі за мету досконало
вивчити українську мову. Любить доглядати за
папужками та кішкою Масянею.
Віка енергійна і весела. Інвалідність не позбавила її жаги до життя, любові до прекрасного. Захоплюється малюванням, вишивкою хрес-

тиком, в’язанням, багато читає. Своє враження
від життя, знайомств з людьми Вікторія передає в своєрідній манері на папері.
Незважаючи ні на що, дівчина вірить у перемогу добра, вірить, що є багато людей, яким
не байдужа доля земляків – людей з обмеженими можливостями, що перебувають у будинках
інвалідів, дитбудинках. Адже всі вони потребують допомоги та підтримки.
Надія Балдич,
бібліотекар Вежицької ПШБ Рокитнівського району.

Р.S. Роботи Вікторії Сафінської дивіться на обкладинці бюлетеня.

Очікуючи отримання квартири, Валерію
довелося жити з дітьми в родичів та знайомих.
– Ми перебивалися з дня на день. Пригадую, коли син ходив у дитсадок, я забирав його,
купував у гастрономі батон з молоком, годував
його і ми вирушали на пошуки ночівлі...
У 1998 році сім'я отримала чотирикімнатну
квартиру.
– Та ми не могли вселитися туди, оскільки
там не було нічого, крім стін: ні дверей, ні підлоги, ні шибок. Але коли я потрапив до лікарні,
мої діти залишилися без належного догляду, –
пригадує пан Валерій. – Я розумів, що можу їх
втратити, якщо вони пізнають смак вулиці. Ще
в лікарні дізнався, що Оленку без мене оформили в інтернат...
Виписавшись з лікарні, Валерій Корінь
вселився з дітьми в нову квартиру. Помалу
облаштував одну кімнатку: встановив двері,
поставив два ліжка, столик, обклеїв стіну фотошпалерами. Купив і встановив унітаз. А
інші три кімнати ... забив дошками. Не було
коштів на ремонт.
Вже пройшло чимало часу, як Валерій
Корінь отримав квартиру. А він і донині мешкає з дітьми в одній кімнаті: пенсії по інвалідності вистачає тільки на продукти. На кухні
стоїть лише столик, зроблений зі старої шкільної парти, немає вмивальника.
– Коли до нас навідується Оленка на канікули, виникає проблема: для неї немає ліжка.
Та й як дівчинці жити в одній кімнаті з трьома чоловіками? – ділиться невеселими роздумами В. Корінь. – Мені не раз пропонували
обміняти квартиру на меншу, але ж у мене
росте троє дітей. Я не маю права залишити їх
без даху над головою. Надіюся, що старший
син Віктор, який нині навчається в училищі,
згодом знайде роботу, зможе щось заробити.
А я через свій зір не можу знайти собі додаткового заробітку. Взагалі, хлопці в мене роботящі. Влітку ходили на чорниці; заробили

Доля Валерію Кореню випала неприхильна
та примхлива. Виріс у селі Карасин, у багатодітній сім'ї. Маючи вроджену ваду очей, не цурався роботи, а працював нарівні зі всіма, за що
й поважали хлопця в селі. У школі вчився без
трійок, схилявся до математики, бо вчитель
любив учнів, умів зацікавити, адже досконало
знав свій предмет. По закінченні восьмирічки
Валерій з ровесниками Віктором Куришком,
Павлом Тишкозцем поповнили учнівську родину Радивилівського професійно-технічного
училища.
Слюсарем сільськогосподарського будівництва повернувся в Карасин, а восени призвали в армію. Служив у Москві, у будівельному батальйоні, де й пригодилися знання,
набуті в училищі. Тож коли демобілізувався
та приїхав додому, знав, що не сидітиме,
склавши рук. Але плани зруйнувала підступна хвороба. Впродовж майже п'яти годин відомий колишній районний уролог Василь
Павлишин не відходив від операційного стола. Молодий організм витримав нелегке випробування. Після лікування Валерій влаштувався на роботу в райспоживспілку, працював у заготконторі. Без відриву від виробництва закінчив Рівненський кооперативний технікум. Невдовзі одружився. І ніби все було
гаразд, та дружину засмоктувала... оковита.
Хоч що робив, як старався витягти її з хмільного болота, однак усе марно. Не змінила
свого «захоплення» і після народження первістка. Валерій сам прав, готував малюку їсти.
Усе терпів, бо любив...
Згодом ще один синок знайшовся в Коренів. Думав, опам'ятається, схаменеться жінка:
як-не-як, а двійко хлоп’ят вимагають материнської уваги, турботи. Ба ні... І народження
донечки не змінило її. Вже хлопці пішли в
школу. Додалося проблем Валерію, крутився,
наче білка в колесі. А мати котилася по слизькій стежці. Зовсім покинула родину, коли
травмований чоловік лежав у лікарні...

45

помогли і зі столяркою. Бо ж що тепер здають
новоселам будівельники? Самі стіни… Тож
роботи ще багато, але чоловік тримається з
усіх сил. Нині зі Славком удвох столярують,
доводять помешкання до ладу.
Якось у розмові з колишнім класним керівником старшого сина Валерія, Валентиною Красовською дізналася, що Віктор був
старанним учнем. Закінчив школу, ВПУ-22.
Проходив практику під Києвом, у Бучі, від
тамтешньої влади отримав навіть похвальну
грамоту за старанність у праці. Напевно, із
старшого брата взяв приклад і менший Славко. Навчається на 3 курсі Сарненського педколеджу. Оленка ж у школі-інтернаті. Прилаштували її, коли матір позбавили материнства. Так і понині там. «Хай побуде, – каже
Валерій, – доки з ремонтом трохи впораємося».
Не тримає чоловік зла на колишню дружину. Цьогоріч у вересні запросили всі разом
на день народження Оленки. Не прийшла. Чи
хотіли б діти повернути матір? Валерій дипломатично промовчав, надаючи право відповіді сину. Славік стримано промовив «Немає
смислу»… Не часто сини та дочки відмовляються від матері…
Залишала недоремонтовану квартиру з
почуттям, що небайдужі до долі Коренів люди зрозуміють і подадуть руку допомоги. На
пенсію ж бо не розженешся. Натомість дивувалася: де бере інвалід сили й оптимізм для
існування, творчого натхнення?

собі на спортивні костюми і на зошити. Найменша, Оленка, їй десять років, – наша потіха, вона своїм щебетом звеселяє нашу оселю,
коли приїздить на канікули.
Коли дружину Валерія Кореня позбавили
батьківських прав, багато хто радив йому не
брати на себе виховання дітей. «Та у мене не
було й думки, щоб від них відмовитись, – каже
чоловік. – Якщо вони не будуть потрібні рідному батькові, то кому тоді вони треба? Мене
не лякала ситуація, я знав, що справлюся».
– На кого ж надіятися, як не на себе? Кілька років я ходив по інстанціях з проханням
допомогти мені з ремонтом квартири, а ми як
жили в одній кімнаті, так і живемо. Досить
часто, коли я заходжу в автобус з посвідченням інваліда, водії прямо виштовхують з
транспорту. Пригадую, як перед Новим роком було дуже скрутно з грошима, а я хотів,
щоб і у моїх дітей було свято, і я пішов до віруючих з проханням допомогти. І там мені
дали чотири пакети вермішелі по ... 250 грамів. Чесно кажучи, мені тоді хотілося плакати. Але ми якось викрутилися, старший син
приніс ялинку, ми її прикрасили і зустріли
Новий рік. Усе ж надіюся, що найтяжчі часи
для мене і дітей уже позаду. Адже не може
бути весь час погано. Багато хто думав, що я
не витримаю такого життя і зламаюся. Та я
скажу, що я сам не впаду і дітей підніму.
Валерію ніби друге дихання відкрилося,
коли адміністрація колективу посприяла
отримати нову чотирикімнатну квартиру. До*

*

Ніжна, тендітна плакуча верба
Гілля похилила своє до води,
Немов зачарована діва,
Просить коханого свого – прийди.
А у відповідь тиша – не чує коханий.
Росинки, як сльози, падають з вік.
Лиш вітер-пустунчик,
Такий не слухняний
Волосся-гіллячко
В віночок заплів.
Місяць ясний вночі заспокоїть,
Ранок нагонить ще більшу журбу.
Стоїть зачарована, з місця не сходить…
Все вірить, сердешна, у долю свою.
Не раз я падал и вставал,

*
Не раз несчастьем был обижен,
Но все же голову поднял,
Шагал вперед – все к счастью ближе.
А жизнь вертела, как змея,
Моим доверьем простодушным,
И вновь дарила для меня
Минуты, полные беззвучья.
Но славна вечностью своею
Любовь царила подо мной,
Играла нежностью своею
И все звала, звала с собой.

Що скажете? Зворушливо? Написав Валерій Корень. Віриться, що всміхнеться йому удача й
буде, як кажуть, і на його вулиці свято. Він вартий того, він не скорився долі.
Раїса Бричкова, м. Сарни
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Наталія Костюк народилася в м. Сарни в 1951 році. Весела,
життєрадісна, вона мріяла стати хорошим медиком. Але…
Звичайний грип перервав плани на майбутнє. Важке ускладнення
на судини головного мозку і як вирок – енцефалопатія. Але ні –
не вирок долі. Не скорилася. Можна по-доброму позаздрити цій
слабкій, але водночас сильній жінці.
Отримавши І групу інвалідності, Наталія як могла боролася зі
своєю недугою. Змалку дуже любила квіти і, напевне, ця любов
допомогла звестися їй на ноги. Тримаючись за стіни, йшла до
квіткового магазину. Дівчата-продавці були завжди раді
послухати її поради, поділитися пагінцями квіткових рослин.
Біля її під’їзду вабить зір невеличкий власноруч висаджений
квітник. А ще пані Наталя в’яже та вишиває.
Допомагає вона й сусідам: кому тиск зміряє, кому ін’єкцію
зробить.
А яка феноменальна пам’ять у Наталії. Дуже любить вона поезію. Знає напам’ять цілі поеми,
захоплено читає вірші місцевої поетеси Валентини Петренко.
Попри тяжку недугу, вона частий гість засідань клубу «Азалія», що діє при публічно-шкільній
бібліотеці №1 м. Сарни та клубу «Надвечір’я» міського будинку культури.
Ось так живе і перемагає тяжку недугу ця мила і талановита жінка з величезною силою волі.
Лідія Жучка, провідний бібліотекар
ПШБ № 1 м.Сарни.

Мене звуть Іринка. Я хочу сказати, що я щаслива.
Я щаслива, бо маю маму, яка завжди мене підтримає,
пожаліє, приголубить. Коли мама усміхається, то здається, що сонце світить яскравіше і небо стає безхмарним.
Я щаслива, бо маю сестру, яка заплітає мої косички і
допомагає мені з домашнім завданням.
Я щаслива, бо маю братика, який може захистити мене від хуліганів.
Я щаслива, бо маю бабусю, яка пече найсмачніші в
світі пиріжки, і дідуся, який завжди частує мене смачними
цукерками.
Я щаслива, бо маю друзів, з якими я можу поділитися
своїми, хай навіть дитячими мріями.
Я – інвалід дитинства, але я щаслива, бо народилася і живу. Я вважаю, що це велике щастя –
жити, тому що життя – це найцінніший скарб на землі.
Мені приємно, що мама задоволена, коли я помию посуд. Вона обов’язково винагородить мене чимось смачненьким, і я щаслива. Сестричка задоволена, коли я приберу в її кімнаті. Вона подарує мені гарні прикраси для волосся і я знову щаслива.
Люди, радійте життю! Робіть добро іншим і воно обов’язково повернеться до вас, і ви всі будете щасливі!
Іринка Котяй, учениця 4-го класу
ЗОШ I-II ступенів с. Красин Сарненського району.
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У дитинстві більшість маленьких дівчаток уявляє себе принцесами, казковими
феями в фантастично прекрасних королівських сукнях і кришталевих туфельках. Проте дитяча мрія так і залишається нездійсненою. А от у Олександри Тимощук, учениці 7 класу Острозької спеціальної
загальноосвітньої
школиінтернату для дітей з вадами слуху, що
на Рівненщині, така мрія переросла в захопленість завдяки таланту. Дівчинка
живе в абсолютній тиші, а її душа – в казковому світі краси і мрій зі своїми надійними друзями: фарбами та олівцем.

Образи, які тендітна дівоча рука переносить на білі листи, вражають і зачаровують.
Авторка не дає назв своїм творінням, вона ще
зовсім юна, щоб серйозно задумуватися про
технічну сторону малюнка, вона просто відтворює яскраві образи, народжені її фантазією. Але так хочеться назвати їх – «Сонячна
дівчинка» чи «Дівчина-осінь», «Міс досконалість», «На гостину до України», «Кіньсмуток», «Маленька фея», «Принцеса»…
Вона і сама подібна до юної принцеси –
висока, тоненька з довгою пшеничного кольору косою і задумливим поглядом. Коли як
обдарована дитина відпочивала Саша минулого року у міжнародному дитячому таборі
"Артек", її коса-краса виявилася найдовшою!
Вихователька групи Тетяна Омелянівна
Дмитрук, що знає свою талановиту вихованку, як кажуть, «з нульовки», характеризує дівчину добрими словами – спокійна, врівноважена, відповідальна, активна у всьому. «Дуже
старанна у навчанні, охайно веде зошити, має
гарний почерк, виводить кожну літеру, – додає про ученицю класний керівник Надія Василівна Янчук. – З культурної, дбайливої острозької родини». Люблячі батьки намагаються розвивати талант доньки: два роки возили
Сашу на навчання до образотворчої мистецької студії у Нетішин, дівчинка «на ти» з
комп’ютером, часом долучає ПК до малювання, вдома є книги, журнали про мистецтво
малюнка, різноманітні спеціальні олівці та
фарби.
Малюнки робляться спочатку чорним
олівцем, а потім розфарбовуються різними
кольорами. Гарно виходять у юної художниці
обличчя, а ще вбрання її героїнь – вишукані,
ошатні сукні, елегантні капелюшки або ж сучасний стильний одяг на струнких фігурах.

Дівчина, безперечно, має нахил до моделювання одягу, вважають вчителі Олександри.
Дітям, що не чують, мовою важко передати
свої враження про оточуючий світ так, як людям з повноцінним слухом, а Сашині яскраві
здібності допомагатимуть їй адаптуватися у
царині високого мистецтва. Вона малює, пише етюди на подвір’ї, в приміщенні, в кімнаті, тобто посилено працює її уява, буяє фантазія.
«Наші вихованці здебільшого відчувають
світ на інтуїтивному рівні, підсвідомість часто заміняє їм слух, оточуюче середовище для
них не таке яскраве, більш приглушені навіть
кольори внаслідок тиші. Проте зір все ж таки
загострений по-іншому, по-особливому, по
очах вони відчувають характер людини, настрій вчителя, тобто природа компенсує недолік слуху. І в цьому талант Саші Тимощук
дуже важливий, його, безперечно, необхідно
дієво розвивати і батькам, і нам, вчителям закладу», – висловлює думку завуч школи з виховної роботи Олена Іванівна Корнійчук.
А ще танцює дівчина в шкільному танцювальному ансамблі під керуванням талановитого педагога Оксани Петрівни Волощенко
запальну «Циганочку», ліричний вальс, сентиментальний полонез, веселий український
танок. Рухається пластично, в такт звукам,
ніби чує мелодію. Відчуття краси, гармонія
відкривається в її душі і в живопису, і в музиці.
Розглядаю яскраві, життєрадісні малюнки
юної художниці, грамоти, що свідчать про
перше визнання її таланту, і виникає думка
написати красиву казку, яку проілюструвати
малюнками Олександри Тимощук.
Елла Білюк
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Роботи Олександри Тимощук
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«… Я не жалію, що народилася на світ, – я
людина творча. Роблю людям добро і мені
Бог дає здоров’я»

Антоніна Шафранська
та її розпис у храмі

Антоніна Борисівна Шафранська (10.12.1962
р.н.) народилася на Волині в родині селян. Здобула професію художника-різьбяра. Працювала художником на Рівненському радіотехнічному заводі.
Пережила тяжку травму хребта, довго лежала нерухомо, згодом заново вчилася ходити. Але це все
вже в минулому.
– Маючи силу волі та дякувати Богу я нині ходжу
і не боюся висоти. Люблю писати вірші, займаюсь
живописом, оздобленням храмів. А ще пишу ікони.

Сад

Пізня осінь

Сад зеленів, сад проростав,
До неба руки піднімав.
Вмивався теплим він дощем
І чарував усіх грушево-яблучним лицем.
Та десь узявся буйний вітер,
Він сад хотів ізжить із світу.
Гілля трощив і лист зривав,
Коріння в коси заплітав…
А сад скрипів, терпів, мовчав –
Молився і терпів.
Молитву чули хмари білі,
І білим снігом сад покрили…
Зігрівся сад і задрімав.
Метіль йому пісні співала
І цілу зиму колихала,
Щоб став і сили набирався.
Весна прийшла – наш сад проснувся,
Гіллям до сонця потягнувся.
Зібрав птахів з усіх сторін,
Бо любить щебет й ніжний спів…

Холодний дощ осінніми стежками бродить.
І я по стежці за дощем услід спішу.
Сумує дощ, за літом він голосить,
І краплі-сльози я долонями ловлю.
Дерева мокрі голови схилили,
Вже відлетіли в вирій журавлі.
І низько небо нахилилось,
Мені шепнуло – пізня осінь надворі.
Покаяння
Христос Воскрес – Воістину Воскрес.
У світле Воскресіння ждем чудес.
Чекаєм доброти і ласки, й чуда,
А може, справедливості і суду.
В молитві піднімаєм погляд до небес.
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*
*
*
Як повідомила Катерина Ніколайчук, завідувачка відділом обслуговування Сарненської
центральної районної бібліотеки, для культпрацівників уже доброю традицією стало відвідувати Будинок милосердя, розташований у
м. Сарни. Ось і напередодні Новорічних та Різдвяних свят завітали сюди зі смачними гостинцями та концертною програмою. Для літніх самотніх людей, якими в будинку подомашньому опікуються Віра Царук та усі, хто
тут працює, виступила солістка районного будинку культури Тетяна Юрцевіч. Присутнім
дуже сподобалися українські народні пісні, тож
запрошували приїздити до них частіше.

*
*
*
Рівненський обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді підбив підсумки обласного конкурсу творчих робіт дітейсиріт, дітей та молодих людей з функціональними обмеженнями «Як живемо і вчимося –
наші мрії».
У конкурсі взяло участь 55 дітей-сиріт, 67
дітей та молодих людей з вадами здоров’я.
Переможці нагороджені грамотами та цінними
подарунками, а всім учасникам були вручені
дипломи за активну участь.

І місце отримали:
– Гончарук Олексій Володимирович,
07.03.94 р.н., учень Клеванської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату №1 Рівненського району;
– Пекач Іван Володимирович, 24.06.98 р.н.,
учень Башарівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступеня Радивилівського району;
– Ювко Наталія Володимирівна, 28.12.91
р.н., НВК №17 м. Рівне.
ІІ місце отримали:
– Сиротинська Марія Василівна, 22.06.96
р.н., учениця Мирогощанської загальноосвітньої школии І-ІІІ ступеня Дубенського
району;
– Власик Руслана Василівна, 17.10.93 р.н.,
учениця Дубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
– Салівончик Леонід Миколайович, 1991
р.н., учень Костопільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступеня №6.
ІІІ місце отримали:
– Щербатюк Дмитро Сергійович, 26.06.2000
р.н., учень Мізоцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Здолбунівського
району;
– Сидорчик Марія Володимирівна, 1993
р.н., м. Кузнецовськ;
– Козініна Катерина Миколаївна, 1990 р.н.,
м. Кузнецовськ.
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ної творчості. Фінансовий директор компанії
Олена Ковтуцька побажала діткам і надалі запалювати серця інших своїми витворами мистецтва, а генеральний директор ЗАТ «РЕНОМЕ» Надія Гладкевич зауважила, що викликає
повагу мужність людей, які, переборюючи фізичну недугу, створюють своїми руками чудові
роботи, вміють жити і радіти життю.
Учасники свята із задоволенням та гордістю
приміряли на себе свої роботи з бісероплетіння
і продемонстрували їх присутнім гостям. Вихованці раділи нагоді одягнути святкові костюми.
12 дівчаток перетворились на янголяток, костюми яких їм змайструвала рівнянка Т. Пузирко. Тканину для пошиття святкового одягу
придбала громадська організація «Жінки Батьківщини». На святі не обійшлось без захисника
всіх дітей – Реномешки.

*
*
*
У Рівненському міському Палаці дітей та
молоді обласним центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді спільно з обласним
осередком Ліги соціальних працівників України
традиційно було проведено благодійну акцію
“Що приніс нам Святий Миколай”. В акції взяло участь 500 дітей-сиріт, дітей з вадами здоров’я, дітей з сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків.

Під час свята в фойє діяла виставка творчих
робіт учасників обласного конкурсу “Як живемо і вчимося – наші мрії”. Всі учасники благодійної акції отримали подарунки, взяли участь
у театралізованому дійстві та ігровій програмі.
Тетяна Кульчицька, провідний спеціаліст
Рівненського обласного центру соціальної
служби для дітей та молоді.
*
*
*
У рамках благодійного проекту «Зірки запалюють серця» вихованці навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» влаштували справжнє свято, мета якого – показати, які
насправді талановиті та здібні діти з особливими потребами.

Діти щиро його вітали, а іграшка Реномешка дісталась на згадку тим юним майстрам, які
представили найкращі роботи з бісеру.
Олена Тинник, менеджер із зв’язків з громадськістю маркетинго-аналітичного відділу
ЗАТ «РЕНОМЕ».
*
*
*
Дітей з вадами слуху Рівного навчатимуть
за допомогою спеціального комп’ютерного
комплексу. Обладнання громадській організації
"Ластівка-Рівне" подарували столичні благодійники. Це особисто зробила член Наглядової
ради Національного фонду соціального захисту
матерів і дітей "Україна – дітям" Валентина
Довженко. За її словами, фонд уже сім років
допомагає таким закладам. Комп’ютерний комплекс є вкрай необхідним для реабілітації дітей
з вадами слуху.
За матеріалами сайту:
http://www.ogo.rv.ua/hot_news/30716/

Напередодні свята понад півтори сотні вихованців центру намалювали десятки картин,
виплели чудові прикраси з бісеру. Працівники
компанії «РЕНОМЕ» завітали до вихованців
центру на свято і подарували їм професійні
книги для роботи з бісером та посібники з руч-
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*
*
*
3 грудня 2009 року в м. Рівне у приміщенні облцентру «Інваспорт» відбувся XV шахово-шашковий фестиваль, присвячений Міжнародному дню інвалідів. У змаганнях взяло
участь 54 спортсмени з нозологій: порушення опорно-рухового апарату, вадами зору та
вадами слуху. Серед них були спортсмени з
Гощанського, Рівненського, Костопільського
районів, вихованці Клеванської загальноосвітньої спецшколи-інтернату для дітей з вадами зору, вихованці Острозької загальноосвітньої спецшколи-інтернату для дітей з вадами слуху, м. Сарни та м. Рівне.

Переможцями в змаганнях з шахів стали
спортсмени з порушенням опорно-рухового
апарату, II місце посіли спортсмени з вадами
зору, III місце зайняли спортсмени з вадами
слуху. Переможцями у XV шаховошашковому фестивалі стала збірна команда
з вадами зору, II місце посіла збірна команда
з ПОРА, III місце зайняла збірна команда з
вадами слуху.
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями та кубками.
*
*
*
..16-17 грудня 2009 року в приміщенні
спортивного клубу "Олімпійські надії" відбувся чемпіонат України з боротьби з дзюдо серед спортсменів з вадами зору. В змаганнях
взяло участь 50 спортсменів з дев'яти областей України. Серед учасників були члени збірної Паралімпійської команди України, чемпіони Європи та Світу.
Переможцями та призерами змагань
стали:
• серед жінок у ваг. кат. до 48 кг.
І місце посіла Галінська Юлія (м. Рівне),
• ваг. кат. до 52 кг.
І м. - Зайцева Олена (м. Хмельницький),
• ваг. кат. до 66 кг.
І м. - Оленіч Анна (м. Рівне),
• серед чоловіків у ваг. кат. до 36
кг.
І м. - Сорокалєтов Руслан (м. Рівне),
• ваг. кат. до 50 кг.
І м. - Семенюк Роман (м. Рівне),
• ваг. кат. до 55 кг.
І м. - Киричук Артем (м. Рівне),
• ваг. кат. до 60 кг.
І м. - Засядкович Ігор (м. Львів),
• ваг. кат. до 66 кг.
І м. - Харава Давид (м. Київ),
• ваг. кат. до 73 кг.
І м. - Соловей Дмитро (м. Київ),
• ваг. кат. до 81 кг.
І м. - Тропінов Едуард (м. Донецьк),
• ваг. кат. до 90 кг.
І м. - Помінов Олександр (м. Рівне),
• ваг. кат. до 100 кг.
І м. - Горобець Василь (м. Тернопіль).

Шаховий двобій між командами з порушенням опорно-рухового апарату
та вадами слуху
Переможцями в змаганнях з шашок стали спортсмени з вадами зору, II місце посіли
спортсмени з вадами слуху, III місце вибороли спортсмени з ПОРА.

Капітан команди спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату
П. Буткевич із завойованою нагородою
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Чемпіонка Світу – 2008
Г. Галінська виконує вправу
«жим лежачи» під час змагань

Двобій дзюдоїстів з вадами зору
*
*
*
18-19 грудня 2009 року у м. Рівне пройшов
Кубок Рівненської області з пауерліфтингу
серед спортсменів з порушеннями опорнорухового апарату, з наслідками ДЦП та з вадами зору, присвячений Дню Святого Миколая. Загалом змагалося 50 учасників.
Переможцями в групі серед спортсменів
з вадами зору стали неодноразові чемпіони
України, майстер спорту України міжнародного класу (далі – МСМК) Галінська Галина
(м. Рівне), МСМК Набухотний Роман (м. Сарни), МСМК Куров Роман (м. Рівне), кандидат у майстри спорту (далі КМС) Чайковська Ольга (м. Рівне), Головатчик Павло (м. Рівне), який вперше виконав норматив кандидата в майстри спорту, Ємельянов Олексій
(м. Рівне). Серед спортсменів з порушеннями
опорно-рухового апарату перше місце посіли
неодноразові чемпіони України, володарі Кубків України – МСМК Семенюк Любов (м. Рівне), МСУ Міхальов Геннадій (м. Рівне), МСУ
Мурашко Олександр (м. Рівне), Білоус Віталій (м. Дубровиця), Харук Олександр (м. Рівне),
Цицюра
Олександр
(м. Сарни). Серед спортсменів з наслідками
ДЦП перемогу отримали КМС Наливайко
Михайло (м. Сарни), Кисіль Тарас (м. Рівне),
Шнайдер Максим (м. Березне).

*
*
*
З 9-15 січня в складі національної Паралімпійської збірної України з зимових видів
спорту у відкритому Кубку Франції у м. Лез
Англь успішно дебютував спортсменгірськолижник Євген Кравітз. Два шостих
місця у слаломі-гіганті є суттєвим доробком
27-літнього спортсмена-дебютанта з ураженням опорно-рухового апарату. Серед 45-ти
спортсменів-учасників з 10 країн Європи Євген – практично єдиний у світі спортсменгірськолижник з інвалідністю, у котрого ампутація обох кінцівок (ще у дитинстві він потрапив під потяг, в результаті – ампутація).
Лікарям вдалось приживити одну ногу, на
якій він зараз досягає своїх результатів. Займається гірськими лижами спортсмен вже 2
роки поспіль.

Яскравий дебют Євгена Кравітза

За матеріалами сайту:
http://www.invasport-rivne.ucoz.ua/

За матеріалами сайту:
http://www.paralympic.org.ua/index.php?opt
ion=com_content&task=blogcategory&id=1
&Itemid=30
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ПРОЧИТАЙ
Українська мова
Україно! Багато про тебе сказали.
Де знайду я для тебе новіші слова,
Щоб і лід розтопили, і гори звертали,
Щоб тривожили всіх, мов та правда жива?
Україно! В селі ти і в місті,
Що згубились в обіймах крислатих лісів,
В травах лук, у зеленому листі
І в очах волошкових полів.
Ці краї мені рідними стали,
Навіть погляд навкруг і той зігріва…
Україно! Не все ще про тебе сказали
І не всі написали слова.

Поліський світанок
Над лісом піднімається туман
І вітерець берізку ледь колише,
А навкруги зелений лан
Мелодію світанку пише.
Іду ліском, душа співає,
Чого так радісно, не знаю.
Аж ось калина промовляє:
– Уже світа, уже світає…

Кленові листки
Осінь, осінь… Ліс жовтіє,
З неба часом дощик сіє.
Червонясте, золотисте
Опадає з кленів листя.
Діти ті листки збирають,
У книжки їх закладають.
Наче човники, рікою
Їх пускають за водою.
З них плетуть вінки барвисті,
Червонясті, золотисті.

Подружка
Є у мене маленька подружка.
Вона м’якенька, неначе подушка.
Білі лапки, сіренька спинка,
А звуть цю подружку Пушинка.

ПРОЧИТАЙ

Оксана Колб, учениця 6 кл. Мутвицької
ЗОШ I-III ступенів Зарічненського району
(інвалід III групи).

Мар’яна Куліш
(Казка для молодшого і середнього віку)

У казці Мар’яни Куліш ви познайомитесь із лісовими мешканцями. Дізнаєтеся
більше про те як живуть лісові звірята. Зрозумієте, якою важливою буває підтримка і дружба. Книга для тих, хто любить природу і не забув стежечки в дитинство.
Тим часом сонце ставало все вище. Мешканці лісу поволі прокидалися. Ранок покликав їх до праці. Ось, похропуючи, викотився з
нірки їжачок Ясик, розправивши спинку, став
гріти під теплим осіннім промінням свої голочки. Він поспішав до дикої грушки по гнилички на зиму.
Кікі вилізла з дупла на гілку поряд і заходилась рахувати свої гриби. Трохи згодом вона помітила, що під її дубом виросло ще кілька гарненьких шапочок. Руденька кинулася їх
підбирати, бо ж знала, що зима не за горами, і
ті гриби їй знадобляться.
А зайчик Коцик, скрутившись в ямці під

Починався звичний осінній ранок. Сонце
мляво вставало, пробираючись крізь сивий
туман, ніби крізь густу піну. Ось, нарешті,
воно піднялося вище на небо і заходилося
розправляти свої промені-пензлі, аби підфарбувати листя дерев – де в буро-червоний, а де
в золотавий кольори.
Маленька білочка Кікі солодко спала в
дуплі старого дуба. Раптом вона відчула тепло на вушку, розплющила свої чорні оченята
– то сонечко згадало про неї і легенько лоскотало її вже за носик…
– Знову день, а в мене багато справ. Пора
вставати, – подумки сказала Кікі.
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корінням старої сосни, все ще спав. Денне
світило дістатися в заячу схованку не могло...
Ясик неспішно, але впевнено дріботів по
заплутаній стежині. Помітить грибка – скрутиться в клубочок. Раз – і гриб на спині.
«Ясик – молодець», – підхвалює себе їжачок і
мандрує далі. Грушка, до якої так поспішав
Ясик, росла поруч з білчиним дубом. На ній
було ще досить жовтеньких гниличок, які полюбляв навіть Коцик.
А там, де схованка куцохвостого, маленька Кікі загубила горішок: він закотився до
хатинки зайчика. Горіх швидко летів і з розгону ударив по носі Коцика. Переляканий заєць вискочив зі свого схову (він був боягу-

зом)…
Кікі тим часом збирала горішки, коли Коцик вибіг, мало не збивши її.
– Ой, Коцику, як ти мене налякав, – сказала Рудохвоста…
– Аг-га налякав, налякав, – бурмотів переляканий Косоокий. – Ти чого б’єшся своїми горіхами? Скільки ти будеш їх збирати?
– Я..? – здивовано запитала Кікі.
– Ти, ти, – відповів заєць.
– Пробач, я не хотіла. Ти чим займаєшся
Коцику? Знаєш, я хотіла тобі дещо розповісти. Я чула: сорока Скека сповіщала, що з-за
гір іде зима….
(далі буде)

P.S. Роботи М. Куліш та інформацію про неї дивіться на обкладинці бюлетеня.

ЧИТАЄМО,
ДИВИМОСЯ

Соціальна тематика завжди була актуальною як у
літературі, так і в кіносвіті.
Рекомендуємо ознайомитись з художніми творами.

ХУДОЖНІ КНИГИ
Алан Маршалл «Я вмію стрибати через калюжі»: автобіографічне оповідання. Початок ХХ ст., Австралія. Головний герой – хлопчик на ім'я Алан, син хороброго наїзника коней,
змушений боротися з тяжкою хворобою, яка прикувала його до ліжка, – поліомієлітом. Батьки, а
можливо, і характер хлопчика створили диво: Алан зрозумів, що милиці не є перешкодою на шляху до мети, а лише ускладнюють її. А головне, хлопчик зберіг у собі здатність радіти життю. Книга про дитинство, родину, коней та екзотичну природу Австралії.
Ерве Базен «Встань та йди». Роман французького письменника, який викриває соціально-психологічні наслідки Другої світової війни. Автор оспівує мужність, боротьбу за життя і за
те, що робить його прекраснішим. Головна героїня – молода дівчина Констанція Орглез, яка постраждала внаслідок бомбардування і стала інвалідом. Вона прикута до інвалідного візка, мужньо
бореться з недугою та прагне допомагати іншим.
Борис Польовий «Повість про справжню людину». Наприкінці березня 1942 року
льотчик-винищувач Олексій Маресьєв був збитий у повітряному бою. Він 18 днів повз безлюдним
зимовим лісом. Шансів вижити в таких умовах майже не було, проте йому вистачило сил дістатися до своїх. Спочатку колгоспники, а потім лікарі повернули незламного льотчика до життя та навіть до улюбленої справи: з протезами він знову зміг літати на винищувачах і стати одним із кращих у гвардійській частині. Про неймовірну історію, характер, мужність, силу духу військового
офіцера, який зумів повернутися до авіації.
Стефан Цвейг «Нетерпіння серця». Йде друге десятиліття ХХ ст. Молодий офіцер австрійскої армії знайомиться з сім’єю багатого угорського аристократа, в родині якого велике нещастя. Дочка багатія Едіт хвора і не може ходити. Дівчина закохана в здорового хлопця. І навіть,
коли сьогодні суспільство продовжує виробляти відношення до людей з обмеженими можливостями, то в ті часи пов’язати свою долю з хворою дівчиною означало презирливе ставлення оточуючих. Це історія про загострене почуття самотності та обмануту довіру, про страждання серця, що
так і не дочекалося щасливої долі.
P.S. Рекомендовані художні книги можна отримати в бібліотеках за місцем проживання.
Художні та документальні фільми, телепередачі простими словами та відеообразами розказують про реальні історії людей різних за віком та життєвим
шляхом. Але усіх кіногероїв об’єднує виняткова мужність, з якою вони зустріли
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виклики долі або випадку, жага знань, оптимізм, яскраве сприйняття світу та
добре відношення до людей.
Рекомендуємо вашій увазі кінофільми, які здобули високу оцінку у глядачів та
кінокритиків.
КІНОФІЛЬМИ
Фільм Роберта Земекіса «Форрест Гамп»
– екранізація твору американського романіста та документаліста Уінстона Грума. Це історія про надзвичайне
життя дивакуватої, благородної та відкритої людини
Форреста Гампа (роль виконує актор Том Хенкс). З дитинства малий Форрест був змушений носити ортопедичні скоби, його IQ складав всього 75. Усе його подальше життя наповнене фантастичними подіями: він
стає відомим футболістом, героєм війни, успішним бізнесменом. На нього очікує успіх у всьому і, врешті,
Форрест стає мільярдером, однак залишається таким
же добрим, безхитрісним та недолугим. А ще він закоханий у дівчинку Дженні Карен, яка була
другом його дитинства, проте взаємність приходить занадто пізно…
Фільм Баррі Левінсона «Людина дощу». Чарлі Бетті (у виконанні
Тома Круза), грубуватому й егоїстичному молодому гульвісі, в спадок від батька залишилися лише трояндові кущі та «Бьюік» 49-го року. Раптовим «сюрпризом» для нього стало відкриття того, що левову частку спадку батько залишив
його хворому аутизмом брату Раймонду. Намагаючись відібрати свою «справедливу частку» сімейного надбання, Чарлі викрадає старшого брата і тримає його
заручником. Але те, що було задумане ним з егоїзму, переростає в чарівну одісею дружби і самоосмислення, яка розводить межі відособленого маленького
світу Раймонда, а Чарлі дозволяє вирватися з кайданів своєї колись бездушної
особистості.
Фільм Олівера Стоуна «Народжений четвертого липня» – відома антивоєнна драма. Фільм базується
на реальних фактах, які розповідають історію життя ветерана Рона Ковіка (роль виконує Том Круз). Ще наївним школярем він добровольцем записався до армії та пройшов
увесь жах війни в В’єтнамі. Повернувся додому паралізованим. Його ідеали та ілюзії руйнуються. Після багатьох драматичних подій Рон приєднується до антивоєнного руху ветеранів. Ця мужня людина присвячує
своє життя боротьбі з найбільшим ворогом людства – війною. Саме ця боротьба повернула його до
життя.
Фільм Мартіна Бреста «Запах жінки» – кінофільм, американський
ремейк однойменного італійського фільму Діно Різі. Знятий за романом Джованні Арпіно «Темрява і мед». Головний герой Френк Слейд (у виконанні актора Аль Пачіно) – сліпа людина, ветеран війни, що переживає життєву кризу,
пригнічений, відчайдушний, агресивний відставний полковник розвідки. На
День подяки Слейд просить молодого, бідного студента, найнятого придивитись за ним, відвезти його до Нью-Йорка. Ця подорож – двох приголомшливо
не схожих один на одного людей – змінила їхнє життя назавжди…
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КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ
У 2010 році Рівненський обласний центр для сім'ї,
дітей та молоді (СССДМ) оголошує конкурси творчих
робіт:
− на кращу вітальну листівку «Зустрічаємо весну»,
виготовлену власними руками – березень 2010 року;
− на кращий виріб із бісеру «Святкове дерево» –
травень 2010 року.
До участі в конкурсах запрошуються діти-сироти віком від 10 до 18 років, а також діти з функціональними
обмеженнями та молоді люди з вадами здоров'я від 10
до 35 років.
Для участі в конкурсі необхідно звернутися в центр
СССДМ за місцем проживання. Разом з виробами
обов’язково подаються такі документи:
− копія документа, що засвідчує статус дитини-сироти
(Єдиний квиток);
− для дітей з функціональними обмеженнями, молодих
людей з вадами здоров'я – копія документа, що засвідчує
статус інваліда (пенсійне посвідчення);
− копія ідентифікаційного коду.
Роботи без цих документів до участі у конкурсах не
приймаються. Переможці будуть нагороджені почесними грамотами та подарунками.
«ОКСАМИТОВИЙ ПЕРЕДЗВІН»
Рівненська благодійна організація «Спілка жінок-інвалідів» проводить ІІІ обласний фестиваль
мистецтв «Оксамитовий передзвін – 2010» для людей з особливими потребами. У конкурсах фестивалю можуть брати участь жінки і чоловіки з інвалідністю старші 18 років.
Визначення переможців проводитиметься у номінаціях:
− інструментальне виконання;
− солісти-вокалісти;
− авторська пісня;
− читці-декламатори.
Заявки на участь у фестивалі приймаються до 1 травня 2010 року. Докладнішу інформацію про
умови конкурсу можна отримати: телефон у Рівному: (0362)64-03-76.
Адреса: «Спілка жінок-інвалідів», а/с 4, м. Рівне-24; e-mail:spilka.g-i@mail.ru
Рівненська благодійна організація «Спілка жінок-інвалідів» до 10 травня проводить перереєстрацію членів організації. Новими членами організації можуть стати всі бажаючі,
хто проживає на Рівненщині та досяг 18 років, і у встановленому порядку визнаний інвалідом.
Для вступу та перереєстрації потрібно подати: заяву, ксерокопії довідки МСЕК (1-2 сторінки),
паспорта (1 сторінка та сторінка реєстрації).
Адреса: «Спілка жінок-інвалідів», а/с 4, м. Рівне-24; телефон для довідок: (0362) 64-03-76.
Рівненська міська громадська організація «Кристал» організовує відвідування
дітьми-інвалідами віком до 14 років басейну (мала ванна) на базі ДЮСШ № 2 (мікрорайон Північний).
За додатковою інформацією та для попереднього запису звертатися за телефонами: (0362) 2640-71, (095)8161838.
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики та інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________

 ------------------------------------------------------------------------------------------ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики та інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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№ 23
2010 рік
Інформаційний бюлетень
"Інва.net"
підготовлений Рівненською державною обласною
бібліотекою за підтримки:
Рівненського обласного
відділення Української
Бібліотечної Асоціації

Щоквартальний
інформаційний бюлетень
для людей з особливими потреЗМІСТ

Стор.

16‐18 березня 2010 року Міжнародний семі‐
нар‐тренінг «Надання послуг людям з об‐
меженими фізичними можливостями у
публічних бібліотеках»
• Щербан Р. Гортаючи ʺІнва.netʺ
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Над випуском працювали
фахівці Рівненської державної обласної бібліотеки:

• Надійний партнер
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Керівник проекту, редактор
Раїса Щербан –
заступник директора

• Гордійко О. З досвіду роботи Центральної
спеціальної бібліотеки для сліпих
ім. М. Островського

Олександра Промська –
провідний методист відділу маркетингу та наукової
роботи
Людмила Сахнюк – завідуюча редакційновидавничим відділом
Ірина Давидчук – бібліотекар редакційновидавничого відділу

«Ми віримо в ваше майбутнє!»

• Мірошніченко Н. Публічна бібліотека від
безбар’єрності до веб‐доступності
• Сахнюк Л. Огляд діяльності бібліотек Укра‐
їни з обслуговування користувачів
з обмеженими можливостями (за матеріала‐
ми, надісланими бібліотеками України)
• Ступницька С. Інтернет як засіб реабілі‐
тації користувачів з обмеженими фізичними
можливостями (огляд веб‐сайтів бібліотек
Рівненської області)

Повна електронна версія бюлетеня на сайті: http://libr.rv.ua
Адреса: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6, тел.: (0362) 221-174, 222-121, e-mail:library@libr.rv.ua
Рівненська державна обласна бібліотека не несе відповідальності за достовірність інформації,
наданої установами та організаціями
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Раїса Щербан, керівник проекту, редактор "Інва.net",
заступник директора з наукової роботи
Рівненської державної обласної бібліотеки
Наприкінці 2003 року я разом з представниками органів місцевої влади перебувала у відрядженні у найвіддаленішому (за 200 км від обласного центру) населеному пункті Зарічненського району. Там я зустріла незрячого чоловіка в супроводі дружини, який хотів від нас,
як від останньої інстанції, отримати консультацію
про свій соціальний захист. Зрозуміло, що дефіцит у
бібліотеках нових книг, періодичних видань, у тому числі відсутність спеціальних радіо- і телепередач, а в
деяких випадках відсутність радіоприймачів є причиною позбавлення права інвалідів, яких в області проживає 64 тис., на отримання інформації, їх ізоляцію від соціально-культурного
життя суспільства. Відразу народилася ідея випуску інформаційного бюлетеня
“Інва.net” з метою підвищення поінформованості та освіченості людей з особливими потребами, подолання їх інформаційної замкнутості, сприяння реабілітації та інтеграції в громадянське суспільство.
інформує, роз’яснює, а є справжньою
трибуною, де можна говорити про свої проблеми, задавати питання і де обов’язково почують і допоможуть.
Розповсюджується “Інва.net” бібліотечними працівниками, соціальними службами,
волонтерами у найвіддаленіші населені пункти області, будинки інвалідів, реабілітаційні
центри, спеціалізовані школи. Його читають
також люди з особливими потребами – члени
обласних громадських організацій інвалідів України. Надано необмежений
доступ до видання всім,
хто має Інтернет-зв’язок
(http://libr.rv.ua/index.php?
name=Files&op=showcat&c
id=1).
Світ побачило 22 випуски, а це більше 16,5
тис. примірників, які прочитало понад 50 тис. читачів. До редакції надійшло
близько 1 тис. звернень та
листів від читачів.
На сторінках "Інва.net”
інформація про захворювання людей з обмеженими можливостями: вроджені вади і синдром Дауна, цукровий діабет і он-

Перше число інформаційного бюлетеня
вийшло малим форматом, накладом 300
прим., обсягом 48 сторінок. У 2006 році завдяки гранту Відділу преси, культури і освіти
Посольства США в Україні читачі вперше
отримали презентабельне і якісне видання.
Сьогодні – це добре знаний не лише людям з
особливими потребами щоквартальник, який
виходить тиражем 700-900 прим. Навколо видання об’єдналися державні та громадські
організації. Соціальні
працівники, юристи,
психологи, працівники охорони здоров’я,
реабілітологи дають
поради, консультують,
що допомагає людям з
особливими потребами в питаннях соціального захисту, сприяє їх реабілітації. Така
інформація є корисною для людей з особливими потребами не
лише Рівненської області, але і для всіх
неповносправних людей України і тих, хто
займається їх соціальним захистом. Адже
"Інва.net” не лише
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резно. Всі вони є прикладом для тих, хто перебуває у відчаї, розгубився або втратив надію.
Рубрика «Творчість». У ній твори
вже відомих у краї поетів Василя Лящука і
Василя Слапчука, проза Василя Титечка, а
також тих, хто лише робить перші кроки –
учасника війни в Афганістані Ігоря Короля
та голови Рівненської благодійної організації “Спілки жінок інвалідів” Людмили Копилової. Поетичні рядки юнаків і дівчат про
найпотаємніші, романтичні почуття – кохання. Окрім літературних творів – малюнки, виставки фоторобіт виробів декоративно-прикладного мистецтва, і кожна така
публікація викликає в її авторів посмішку
на обличчі, відчуття щастя, віру в реалізацію власних можливостей.

козахворювання, туберкульоз і хвороби шкіри. Поради батькам, які виховують розумово
відсталих дітей, тим, хто має проблеми із
слухом, і тим, хто втратив зір або є слабозорим. У рубриці «Лікар інформує» до кожної з проблем просто і дохідливо подаються
поради лікарів, реабілітологів: що потрібно
знати про захворювання, куди звернутися, де
оздоровитися, де пройти реабілітацію.
Рубрика «Право» підвищує поінформованість та обізнаність з правових питань. У
ній перелік нових законодавчих документів,
витяги повних текстів документів, постанови,
розпорядження, інструкції, рішення органів
місцевої влади, коментарі юристів, інформація, яка відображає законодавче забезпечення
всіх аспектів життєдіяльності інвалідів.
«Ми повинні бути рабами законів, щоб
стати вільними».
Цицерон

«Підтримайте мене, щоб я в міру
власних сил міг зробити внесок у
суспільство. Допоможіть мені пізнати те, що я хочу».
Декларація незалежності
інваліда

Рубрика «Поради психолога» популярно дає відповіді на часто непрості запитання:
як подолати комплекс, пов’язаний з інвалідністю; як вести себе, коли тебе ображають;
як, маючи вади, налагодити контакти з однолітками; як справитися із самотністю, смутком, депресією? Як жити, коли лікарі винесли
вирок – ти – інвалід? Як подолати панічний
страх, шок, коли народилася дитина-інвалід?

Рубрика «Нам пишуть». У листах,
які надходять до редакції, читачі задають
найрізноманітніші питання, що стосуються
їх життєдіяльності, як-от: Чи мають право
батьки дитини-інваліда на дострокову пенсію? Як нараховується пенсія інвалідам дитинства? Де працевлаштуватися? Які я маю
пільги на комунальні послуги? Коли вважається створеним робоче місце для інваліда?
Чи маю я право на житлову площу, де проживаю, якщо шлюб не був зареєстрований
до смерті нареченого? Як боротися із своєю
хворобою? А ще питання про нетрадиційні
методи лікування різноманітних захворювань, подяка укладачам «Інва.net» за отриману інформацію.
Робота з листами вимагає особливої уваги. Пошук необхідної інформації буває довготривалим, потребує залучення спеціалістів
до консультацій та роз’яснень. Розчаровуємось, коли розуміємо, що не все вдається,
адже в багатьох листах йдеться про фінансову допомогу, яку відповідно до свого статусу
надають певні органи. Проте жоден лист,
який надходить, не залишається без уваги.
Рубрика «Служба зайнятості». Цю
рубрику ведуть спеціалісти обласного центру
зайнятості, які є постійними і надійними
партнерами у виданні “Інва.net”. Читачам

«Більшість негараздів людства викликана хибними оцінками значення тих
чи інших речей у житті».
Б. Франклін

Рубрика «Повір у себе». Це історії про
долі людей, життєву наснагу яких не змогли
подолати каліцтво чи хвороба, людей, які,
попри все, відчувають себе щасливими. Авторами таких розповідей є журналісти, бібліотечні працівники, а також люди з фізичними обмеженнями, які хочуть допомогти
таким, як самі повірити в свої сили і перемогти недугу. Саме так, наперекір долі, тримаючи фломастер чи олівець зубами, творять чудові образи Роман Карачун та Олег Тропак з
Сарного, вишиває візерунки на полотні зовсім понівеченими ручками Оленка з Острозького району. Після аварії розпочинає життя
заново, вчиться дихати, ходити Євген Белей
із Радивилова, на інвалідному візку до роботи
щоденно долає 12 км Ігор Семенюк із смт Бе63

полинової долі таку необхідну інформацію, аби вгамувати їх біль, допомогти вижити, знайти вихід для вирішення найскладніших ситуацій» –
Олег Бєлан, керуючий обласним відділенням
Фонду соціального захисту інвалідів;
«"Інва.net" допомагає людям у різних життєвих ситуаціях, вселяє оптимізм, коли ти у полоні відчаю» –
Віктор Ольховик, голова Рівненської обласної організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України»;
«Видання такого інформаційного
бюлетеня – вельми корисна справа,
залучатись до якої повинна і держава» – Сергій Горбатюк, лікар-ортопед Рівненського територіального центру медикосоціального обслуговування та реабілітації
інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату;
«Ти можеш бути щасливим тоді,
коли світлими справами робиш щасливими інших. "Інва.net" несе людям
непростої долі радість, надію, добро,
допомагає зростати духовно» – Віктор
Кучер, начальник обласного центру «Інваспорт»;
«Це ковток цілющого повітря, це
почутий голос друга, це можливість
сказати людям такі важливі слова» –
Ольга Токова, начальник відділу інформації
та зв’язків з громадськістю Обласного центру
зайнятості.

пропонуються поради щодо пошуку роботи
та працевлаштування, історії наших краян,
які повірили у себе і знайшли роботу. Головний девіз для людей з особливими потребами: «Інвалід не означає непрацездатний». Тут
роз’яснення для роботодавців, які працевлаштовують інвалідів, посилання на інформаційний портал державної служби зайнятості
«Труд».
Рубрика «Панорама подій». Це огляд
подій за матеріалами періодичних видань
краю, які відбуваються за період від попереднього випуску "Інва.net". Рубрику “Спорт”
веде спеціаліст обласного центру інвалідного
спорту «Інваспорт». Приємним сюрпризом
для малюків стала «Сторінка для дітей».
Тут наймолодші знайдуть “цікавинки”, “заморочки”, ознайомляться з багатством флори
і фауни, поринуть у світ пригод і казок. Для
тих, хто хоче вчасно дізнатися про конкурси,
фестивалі, інші заходи, які проводяться в області, відкрита «Дошка оголошень».
Попри фінансову кризу, нестачу грошей
“Інва.net” уже сьомий рік виходить для читачів. Він є цілющим джерелом позитивної
енергії для людей з особливими потребами.
Ось як сказали про інформаційний бюлетень партнери на честь його п’ятирічного
ювілею:
«Інформаційний бюлетень – це вияв гуманності, знак уваги і турботи
про людей з вадами здоров’я» – Ігор
Якубець, начальник Головного управління
праці та соціального захисту населення Рівненської області;
«“Інва.net" – трибуна, з якої ми разом намагались донести до людей

Ексклюзивне інтерв'ю

Рівненське
обласне
відділення
Української
бібліотечної асоціації (далі – УБА) вже кілька років
сприяє підготовці інформаційного бюлетеня “Інва.net”
для людей з особливими потребами.
Очолює громадське об'єднання енергійна жінка, кандидат історичних наук, директор Державної обласної
бібліотеки, голова Рівненського обласного відділення
УБА Валентина Ярощук. Мало хто з читачів “Інва.net”
знає про місію Асоціації бібліотечних працівників. Тому
запрошуємо Валентину Петрівну до розмови.
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– Яка історія громадського об'єднання УБА? Навіщо воно створене?
– В Україні розбудовується громадянське
суспільство. У такому суспільстві зростають
можливості кожної групи людей вибороти для
себе певні соціальні гарантії, а також створити
такі умови для професійної діяльності, щоб вона ставала суспільно корисною. На початку
90-х років бібліотечні працівники були дуже
активними. Згадаймо перші з'їзди бібліотекарів,
перші самодіяльні ініціативи з автоматизації
бібліотечних процесів, розробку Кодексу етики
бібліотечного працівника нашими колегами
В. Пашковою і В. Загуменною. Завдяки активності бібліотечних працівників, з'явився перший галузевий Закон України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу», найсучасніший за змістом
на той час серед країн СНД. Закон допоміг вберегти галузь від руйнації, розвиватись
бібліотекам за новими напрямками: автоматизація, платні послуги та інше. Після утворення
УБА бібліотечна громада була представлена на
міжнародному рівні, почала виборювати соціальні гарантії для працівників бібліотек. Так
ми змогли домогтися надбавки за вислугу
років, якої ще і сьогодні не мають медичні
працівники, пільг для оплати за комунальні послуги бібліотекарям, які працюють на селі, і
встановлення надбавки за особливі умови роботи в розмірі 50 відсотків. Саме завдяки переконливим аргументам УБА в Україні розпочато
програму «Бібліоміст», що допоможе значно
розширити доступ до мережі Інтернет кожного
громадянина України.
З 2006 по 2009 роки мені довелося працювати у президії УБА. В цей період було надіслано багато листів-звернень у різні інстанції: на
адресу Голови Верховної Ради, голів обладміністрацій, впливових політиків для захисту бібліотек від закриття, внесення змін до галузевого
Закону, який, зрештою, і було оновлено у 2009
році.
– Чим живе сьогодні УБА, які головні напрямки її діяльності?
– У грудні 2009 р. на звітно-виборчій
конференції УБА у Києві розглядалася
“Стратегія УБА на 2010-2014 роки”, в обговоренні якої взяли участь члени асоціації з Рівненщини. Це М.Т. Вербець, Л.І. Мартинюк,
О.Ю. Самсонюк, Т.М. Рижа, Л.М. Романович,
П.В. Волохова і я – як голова регіональної організації. Проект був прийнятий за основу і для
подальшого доопрацювання представлений на
сайті УБА для вивчення всіх пропозицій.

У цілому свої зусилля УБА спрямовуватиме
на розвиток в Україні відкритого інформаційного суспільства та удосконалення бібліотечного обслуговування. Сприятиме також системі
професійної підготовки та післядипломної освіти, кадровому забезпеченню галузі. УБА підноситиме престиж професії, захищатиме інтереси
читачів і працівників бібліотек. Зокрема домагатиметься відповідної оплати праці та пенсійного забезпечення.
– Чи опікується УБА проблемами,
пов’язаними з обслуговуванням людей з особливими потребами, наданням рівних можливостей в отриманні
інформації?
– Так. Одним із завдань організації є запровадження міжнародних стандартів бібліотечнобібліографічної діяльності, сприяння професіоналізації бібліотекарів у соціальних питаннях,
ліквідація інформаційної та технологічної нерівності. Потрібно привернути увагу до потреб
бібліотечно-інформаційного
обслуговування
людей з особливими потребами, знайти партнерів для кращого задоволення їх бібліотечноінформаційних потреб. Бібліотеки мають велике значення для людей з особливими потребами. Бібліотекарям це відомо і у професійній
свідомості вже почав руйнуватися стереотип,
що ці люди можуть отримати послуги тільки у
спеціальній чи спеціалізованій бібліотеці. Цьому сприяли численні публікації у професійній
пресі, а також семінари, тренінги, спецкурси у
вищих навчальних закладах.
– Чи є проблеми, які стоять на заваді широкого впровадження у практику роботи бібліотек надання послуг
людям з особливими потребами?
– Здається, що почати треба з усвідомлення бібліотечними фахівцями і владними
структурами основних принципів обслуговування людей з обмеженими можливостями.
Основний принцип – рівність, дотримання
однакових прав на обслуговування. Людина з
обмеженими можливостями має права на всі
види послуг. І організація послуг у бібліотеці
має передбачати можливість їх отримання
кожною людиною. Важливим є принцип незалежності. Він означає, що кожна людина
має право на отримання доступу до інформації і послуг самостійно, без посередників. Усвідомлення цих принципів і застосування їх у
роботі не відбулося до кінця. Ось чому ми
майже всюди бачимо непристосовані приміщення. Більше того, пристосування, які робляться, на які витрачаються певні кошти, не по-
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кращують ситуацію для інваліда, а лише виправдовують перший крок, безнадійно заперечуючи наступний. Ілюструє реалізацію бібліотечних послуг «кнопка виклику» персоналу на вхідних дверях бібліотеки. З допомогою бібліотекаря відвідувач дістанеться до першого поверху
бібліотеки, а якщо бібліотека двоповерхова, то
до нього спускатимуться декілька працівників.
Кожний вияснятиме запит і виноситиме необхідні книги. Мова йде не про те, що бібліотекарю важко до читача спуститись з поверху, а про
те, що специфічна увага не дуже приємна людині з фізичними обмеженнями. І час перебування регламентований, тоді як така людина із
задоволенням перебувала б у середовищі інших
користувачів.
– Валентино Петрівно, якою ви
бачите нову бібліотеку, де було б
зручно всім користувачам?
– Для усіх категорій користувачів зручно,
коли бібліотека розташована в центрі населеного пункту, а для інвалідів це особливо важливо.
Особливо, якщо розташована вона біля зупинок
громадського транспорту, із спеціальним переходом через вулицю, для слабозорих – зі звуковим сигналом світлофора.
Ідеально, коли на шляху до бібліотеки не
буде високих бордюрів та сходинок, а вхід у
бібліотеку буде обладнаний похилим пандусом.
Ця похила рельєфна доріжка має бути викладена рельєфною плиткою, яка показує напрямок
руху. Сходи громадських місць також необхідно облаштувати: ґанок перед бібліотекою викласти плиткою різного кольору, сходи – яскраві, а ребра сходинок контрастними кольорами, площадки сірі. Це буде інформувати, де починаються і де закінчуються сходинки. Контрастним кольором варто виділити і поручні біля
сходів. Зручно буде для слабозорих, якщо по
зовнішній стороні, що веде до входу у бібліотеку, розмістити спеціальну панель для незрячих.
Найкраще, коли вхідні двері розсувні. Дуже погано, коли вони прокручуються колом. Можуть
відчинятися у звичайний спосіб, але легко, і
бути завширшки не менше 90 см для зручності
проїзду візка з супроводжуючим. Найкраще,
коли коробка дверей контрастно зафарбована, а
на склі обов’язкове маркування контрастними
кольорами.
Вестибюль бібліотеки повинен мати вільне
планування для маневрів на візку, не мати гострих кутів (мал. 1). У вестибюлі необхідно розмістити карту-структуру бібліотеки, за якою
людина на візку може дізнатись про шлях до
необхідного місця; для слабозорих – тактильну
карту-схему; для глухих – телефон із спеціаль-

ним пристроєм. Коли приміщення має поверхи,
у ньому має бути ліфт для підняття людини у
візку. Це не звичайний пасажирський ліфт (ширина – 1,1 м, глибина – 1,5 м), дверцята ширші
за 0,85 м, а кабіна має бути оснащена звуковою
сигналізацією, що інформує про завантаженість
ліфта. Кнопки ліфта повинні мати випуклий
рельєф з цифрами, телефон для зв’язку з черговим. Панель ліфта розміщена на 1,2 м від підлоги для зручності користування людиною у
візку.
Вхід

Довідкова
служба

Зона
очікування

Дисплей

Читач
Вестибюль
Телефон

Тактильна схема
бібліотеки

Мал 1. План вестибюля бібліотеки

Коли плануємо “шлях” незрячої, слабозорої
людини по бібліотеці, необхідно передбачити
зручний маршрут. Коридори мають бути широкими, вільними від меблів, без зайвих переходів
чи оздобленими на рівні 1,0 м від підлоги, з розміщеним на стіні поручнем. Підлога з різних матеріалів: паркет, лінолеум, ковролін – це є також
орієнтиром для людей з паличкою (мал. 2).
Вказівник
шрифтом
Брайля

Музична система
Яскравий
колір (для
слабозорих)
Вказівник

Поручні

шрифтом Брайля

Бар’єр для
палки

Зміна поверхні підлоги, що
вказує на перехід до іншої

М’які меблі

Автоматичні двері

Увігнута стіна

Мал. 2. Обладнання коридорів

Однакове покриття у всіх приміщеннях затрудняє реакцію. Необхідно прослідкувати, щоб усі
сходи були обладнані перилами; доступ до великих скляних стін і вікон також необхідно обмежити.
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сушіння рук має розміщуватися на висоті 0,8 м
від підлоги (мал. 5, 6).
– На жаль, зразково обладнаної біб-

Стіна або “ландшафтна” перегородка
Регульований картковий каталог

Книжковий
візок

Прохід

Мал. 4. Картковий каталог із змінюваною висотою установки

Стелаж

Стелаж

Стелаж

Прохід

Прохід
Книжковий
візок

Мал. 3. Стандартні стелажі

Створення зручного середовища у читальних залах, на абонементі при вільному доступі,
при використанні каталогів і картотек, а також
комп’ютерної техніки підпорядковується ідеї
максимальної зручності і можливості для користувачів організації самостійної роботи з інформацією. Необхідною умовою є достатнє
освітлення, наявність розеток для підключення
апаратури, регульована висота столів, стільців,
полиць з книгами. У практиці вітчизняних бібліотек не застосовуються каталожні шафи, що
рухаються вертикально, на необхідну для читача на візку висоту (мал. 4), тому варто такий
доступ організувати до комп’ютера з електронним каталогом. Слід звернути увагу на висоту
стола для зручності під’їзду на візку.
Відстань між стелажами для відкритого
доступу людини у візку має бути не менше 67,5
см і не більше 1 м. Стелажі двосторонні і висота їх має бути доступною для використання у
сидячому положенні. У відділах обслуговування необхідно мати візки для книжок. Користуючись візком, читач може відбирати до нього
книги з полиць, а бібліотекарі розставляти їх на
полиці (мал. 3).
Необхідно проаналізувати весь “шлях” користувача-інваліда по бібліотеці, передбачити
усі безбар’єрні підходи до використання техніки, фонду, зон відпочинку, дозвіллєвих і навчальних комплексів бібліотеки. Потрібно обладнати туалетну кімнату для використання людиною у візку. У будівельних нормативах передбачено проектні норми та розміри з облаштування таких приміщень (надаємо малюнки до
облаштування місць загального користування).
Для відвідувачів, які використовують милиці та інші пристосування, необхідно одну кабіну туалету облаштувати поручнями на обох
стінах туалету, гачками для одежі. Слід пам'ятати, що нижній край дзеркала, пристрій для

ліотеки ми не маємо.
– Швидко такі вимоги не реалізуються, але
обізнаність бібліотекарів у цих питаннях є дуже
важливою. Адже організація внутрішнього середовища – справа саме бібліотекарів і вже сьогодні дещо можна змінити. Наприклад, зробити
так, щоб для літніх людей відвідування було
приємним і необтяжливим. У відділ абонемента
приходить багато молоді, яка є рухливою, поспішає. Люди старшого віку – навпаки. Отже,
пропозиція зручного для них місця осторонь від
загального руху, запропонована персонально,
виокремить людину, виявить повагу та увагу до
неї з боку бібліотекарів.
– І на завершення, Валентино Петрівно. Що ви можете побажати бібліотечним працівникам, які обслуговують
людей з особливими потребами?
– Бібліотекарям необхідно щонайбільше дізнатись про таких людей, зрозуміти, вивчити їх
потреби, фізичні можливості та обмеження. Для
того, щоб порівняти з ймовірними можливостями надання їм тієї чи іншої бібліотечної послуги.
Багато наших потенційних відвідувачів давно зачинені у власних оселях і не знають, що
бібліотека могла б урізноманітнити, полегшити
їхнє життя. Отже, необхідно рекламувати можливості бібліотеки, в тому числі через соціальних працівників і соціальну службу.
Я рекомендую ширше обмінюватись набутим досвідом серед колег, тому що це є джерело цінних думок та порад. І що найголовніше –
так це випробувані дії бібліотекаря, отриманий
живий відгук про роботу бібліотечних працівників. Ось нещодавно я читала, що бібліотекарка, яка обслуговувала читачку вдома, запропонувала їй вести зошит відгуків про книги, а потім з її дозволу показала цей зошит для рекоме-
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Сміття

а

Туалетні
предмети

Рушник

Склянки Для інвалідів та дітей

Серветки
для жінок

Кнопка для
автоматичного
відчинення дверей

Сміття

б

Мал. 5. Обладнання входів: а – з автоматичними висувними дверима; б – із звичайними дверима

Мал. 6. Обладнання місць загального
користування

ндацій у бібліотеці. Це викликало значний резонанс серед відвідувачів. Вони почали обговорювати з читачкою прочитані книги телефоном.
І вона була задоволена несподіваним спілкуванням. Такий досвід можна спробувати використати.
Якщо ми усвідомимо необхідність організації бібліотечної роботи з людьми з обмеженими можливостями, ми знайдемо контакти з
їхніми родичами, батьками дітей, громадськими організаціями і разом будемо допомагати
цим людям жити повним та цікавим життям.

– Що ж, залишається лише побажати вашому об'єднанню успіхів у втіленні рекомендації щодо надання безбар’єрного доступу людям з особливими потребами до інформації. Й надалі
залишайтеся надійним партнером у
підготовці та виданні інформаційного
бюлетеня “Інва.net”.

Наш сучасний світ непростий. У вирі
життєвих реалій громадянам з особливими
потребами сьогодні не затишно. Чи часто ви
зустрічаєте на вулицях нашого міста незрячих із палицями чи людей у візках, які відвідують музей чи філармонію, скуповуються в
крамницях? Дуже рідко. Та це зовсім не означає, що таких людей у нас майже немає...
В Україні, за різними статистичними даними, проживає понад 2,6 мільйона інвалідів. Отже, кожен вісімнадцятий – людина з особливими потребами. Україна залишається безбар’єрною виключно для здорових людей. Решта змушена виходити на вулицю з супроводом.
Повноцінне життя людини можливе лише за
умови, коли вона не відчуває ніяких обмежень
у виконанні усіх життєвих функцій. Проте, якщо певні обмеження виникають, цивілізоване
суспільство зобов’язане робити все можливе
для їх усунення.
Збагатити душі незрячих, залучити їх до активного життя, не залишити на узбіччі – голов-

не завдання навчально-інформаційного комп'ютерного центру «Інтернет-окуляр», який за
сприяння Посольства США в Україні п'ятий рік
поспіль працює в Державній обласній бібліотеці.

Спілкувалася Раїса Щербан

Можна багато розповідати про досвід роботи центру, його досягнення, статистику відвідувань тощо. Але ж найголовніше – відгуки та
пропозиції відвідувачів. Тому я вирішила про-
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моти. Я завітала в «Інтернет-окуляр» два роки
тому і зовсім не вміла працювати на комп'ютері. Лише знала, що є мишка, монітор та клавіатура. З посмішкою згадую, як розпочалося моє
ознайомлення з комп'ютером, коли вперше невпевнено торкнулася тремтячими пальчиками
до клавіатури. В той момент на мить здалося,
що працювати на ньому я ніколи не навчуся. Та
спочатку я вивчила клавіатуру, «гарячі клавіші», освоїла «Microsoft Office Word», згодом –
пошукові системи Інтернет. І сьогодні я можу
впевнено сказати, що мені вдалось оволодіти
основними навиками роботи на комп'ютерній
техніці.
Особливу вдячність хочеться висловити
нашому консультанту Петру Озарчуку за професіоналізм та коректність. Він завжди уважний та доброзичливий до своїх учнів, часто
підбадьорює їх, чим спонукає до нових знань.
Хочеться добрим словом згадати і керівника
центру Олену Іванівну, яка докладає чимало
зусиль, щоб допомогти користувачам центру у
пошуку необхідної інформації.
Звертаюсь до тих, хто ще вагається чи сумнівається в своїх можливостях. Відкиньте сумніви і зробіть перший крок назустріч. Комп'ютер відкриє вам нові можливості для самоосвіти
та самореалізації. Ви зможете прослуховувати
улюблену музику, звукові книги, переглядати
нові фільми. А ще – спілкуватися за допомогою
електронної пошти чи програми «skype».
Зробіть свій перший крок і ви отримаєте
надійного товариша і помічника та багато нових вражень.

вести серед користувачів центру опитування
щодо його діяльності. Ось відповіді деяких з
них.
Пучковська Ірена, журналіст
Протягом трьох років щонеділі я відвідую
центр «Інтернет-окуляр». Як дізналась про нього? Петро Володимирович, консультант запросив мене приєднатись до кола користувачів. І я
охоче погодилась, оскільки на той час я була
студенткою РІС КСУ і навчальна програма була пов'язана з пошуком інформації в Інтернеті.
Перше відвідування приємно вразило і запам'яталось. Відчувалась затишна атмосфера,
небайдужість та доброзичливість оточуючих. Я
прийшла до центру, щоб знайти необхідну інформацію для навчання, проте отримала набагато більше.
По-перше, я оволоділа такою складною
«логічною машиною», як ПК і тепер не уявляю
життя без нього. Насправді, це тільки здається,
що незрячому важко оволодіти «комп'ютерними премудростями». Маючи велике бажання,
можна і гору з місця зрушити. Так і тут – починаєш з маленького і наполегливо рухаєшся вперед. Тим більше, що для слабозорих та незрячих передбачені спеціалізовані звукові програми для вивчення основ роботи на ПК.
По-друге, в центрі я знайшла нових справжніх друзів, на яких можна розраховувати. Ми
підтримуємо один одного, часто спілкуємось
телефоном. Але «живе спілкування», таке природне для звичайних людей, для нас – як ковток
свіжого повітря. Коли ти розумієш, що не наодинці зі своєю проблемою – життя набуває
нового забарвлення!
Сьогодні, в епоху глобалізації, світ став великим селом. З одного кінця земної кулі можна
за лічені секунди потрапити на інший. Інтернет
– це відкриті двері у Всесвіт.
По-третє, Інтернет підштовхнув мене до поглибленого вивчення англійської. Завдяки інтернаціональній мові я вільно спілкуюсь з однолітками з різних країн світу. Дізнаюсь про
їхнє життя, звичаї, погляди. Отже, перебуваючи
тут, я пізнаю світ, людей і все, що з ними пов'язане.
Нарешті в мене з'явився ПК з підключенням
до Інтернету! Та я з задоволенням приходжу в
бібліотеку, щоб зустріти своїх друзів, розповісти їм про нові аудіокниги, обмінятися дисками,
просто порозмовляти про життя.

Бензюк Сергій, економіст
Напередодні Нового року, як завжди після
обіду, я включив свій комп'ютер. Потрібно було поздоровити із святами всіх друзів і знайомих. Хороша штука Інтернет! Сидиш у теплій
оселі і спілкуєшся з усім світом. Саме в ці хвилини пригадалися ті, ще не зовсім далекі часи,
коли я – спеціаліст з вищою освітою за плечима
– не міг знайти собі не те що роботу, але й заняття до душі...
Так склалося життя, що з раннього дитинства в мене були серйозні проблеми із зором. Не
буду розповідати про життєві труднощі людей з
вадами зору. А в наш складний час різних проблем дедалі більшає. І для того, щоб люди не поставили на собі хрест, потрібно постійно доводити всім, а собі в першу чергу, що ти можеш
таке, що й іншим не під силу. Ставлячи перед
собою серйозні, майже нездійсненні завдання, і
вирішуючи їх – людина прогресує, розвивається, відчуває смак життя. Та головне в житті

Масловська Лариса, студентка
Хочу коротенько розповісти про себе та
свої перші кроки з освоєння комп'ютерної гра-
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кожного інваліда – розуміння та дієва підтримка небайдужих людей.
Прочитав я якось у нашій районній газеті
статтю про відкриття навчально-інформаційного центру для слабозорих та незрячих користувачів, про його мету та послуги. На той
час у мене було вдосталь вільного часу і ця інформація мене зацікавила. Скажу вам відверто,
що ознайомлення з діяльністю центру мені дуже сподобалось, тому що все було підлаштовано для незрячих користувачів. Та найважливіше
– люди, які тут працюють і допомагають усім
охочим навчитися роботі на комп'ютері з допомогою сучасних технологій.
Протягом року, один раз на тиждень, я
вставав о 4.45 ранку, щоб подолати потягом
шлях з Дубровиці до Рівного і 3-4 години попрацювати в "Окулярі". Щоразу я дізнавався
щось нове, цікаве, корисне. Саме протягом цього періоду в мене виникло бажання придбати
свій персональний комп'ютер з підключенням
до всесвітньої мережі. Так крок за кроком я
йшов до своєї мети і вдосконалював навики роботи на комп'ютері. Потім було навчання в обласному Центрі реабілітації інвалідів. І нарешті, коли я зрозумів, що знань мені не бракує, я
придбав ПК і відразу підключився до Інтернету.
Сьогодні в мене багато друзів і знайомих з
різних країн світу. Я спілкуюсь з ними он-лайн
за допомогою «skype», листуюсь електронною
поштою. Нещодавно захопився веб-дизайном і
це дало свої результати. У 2009 р. я створив
свій перший сайт (сподіваюсь, що не останній).
А все розпочалось з центру «Інтернет-окуляр»,
який допомагає людям із вадами зору «бачити
світ кінчиками пальців».

Чеконар Леонід, музикант
Я – інвалід по зору I групи. Скільки себе
пам'ятаю, музика була для мене понад усе. Ходити до музичної школи не було можливості,
тому нотній грамоті я навчався самостійно. І це
стало моєю першою перемогою. Пройшли роки
і я повністю реалізував заповітну мрію – став
музикантом. Але в житті, окрім захоплення музикою, є безліч цікавих речей. Наприклад, –
комп'ютер. Від своїх друзів-музикантів я дізнався, що в обласній бібліотеці є комп'ютерний
центр для людей з вадами зору. Коли я вперше
прийшов у цей центр, то подумав: все тут нагадує репетицію симфонічного оркестру. Наш
шановний диригент, тобто консультант, допомагає усім учням налаштуватись на потрібну
хвилю і докладає чимало зусиль, щоб кожен
брав правильну ноту. Поняття «ноти» в мене
асоціюється з комп'ютерною клавіатурою. До
речі, в нотному стані 7 нот, а на комп'ютерній
клавіатурі – 104. Але це не злякало мене, я вивчив їх, як таблицю множення у 3-му класі. Осягнувши ази роботи на ПК, я можу писати все,
що захочу, і навіть перед вікном всесвітньої
павутини не бачу перешкод.
«Інтернет-окуляр» об'єднав багатьох людей
з однаковою долею. Тепер ми часто приходимо
до центру не тільки вчитися чи отримувати нову інформацію, але й просто спілкуватись з
друзями та відпочивати душею. Завдяки навчанню я отримав нові можливості для власної
музичної творчості.
Записала Олена Сисюк,
керівник навчально-інформаційного
комп’ютерного центру «Інтернет-окуляр».

Олександр Гордійко,
зав. відділом сучасних інформаційних технологій
Центральної спеціалізованої бібліотеки
для сліпих ім. М. Островського
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі 40 млн. чоловік
мають серйозні проблеми зору, майже 20 млн. мають важкі форми порушення зору. Кількість людей, що стають інвалідами по зору, щороку збільшується на 1
млн.
Проблеми людей з обмеженими фізичними можливостями все частіше стають предметом уваги сучасного суспільства: були прийняті "Декларація про
права інвалідів", Всесвітня програма дій стосовно інвалідів, "Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів". Однією з умов у вирішенні
70

окреслених цими документами завдань є забезпечення права кожного індивідуума
брати участь у суспільному житті та рівних можливостей інвалідів у вільному
доступі до інформації. Саме бібліотека має бути гарантом надання всім громадянам, у тому числі людям з обмеженими фізичними можливостями, рівного доступу до інформації.
Сучасне суспільство вимагає від людини,
зокрема незрячої, мати широкий світогляд,
чітку громадянську позицію та бути висококваліфікованим спеціалістом у своїй галузі. У
сприянні підготовці таких спеціалістів серед
незрячих, росту їх професійного, загальнокультурного рівня ми вбачаємо одне з важливих
завдань і напрямків у роботі нашої бібліотеки.
Крім бібліотеки ім. М. Островського, в
Україні функціонує 79 спеціалізованих бібліотек для сліпих та 73 пункти видачі літератури, які належать Українському товариству
сліпих. Бібліотеки для сліпих володіють значним інформаційним потенціалом: їх сукупний
фонд складає понад 1,5 млн. документів на
різних носіях. Користувачами є близько 32
тис. читачів, у тому числі 28 тис. інвалідів по
зору різних вікових груп.
Книжковий фонд Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського складає 211737 примірників: книг рельєфнокрапковим шрифтом Брайля – 80642
прим.; плоскодрукованих книг – 47075 прим.;
«озвучених» книг – 84120 прим. електронних
книг – 2272 прим. Бібліотека вивчає читацькі
запити з метою задоволення загальноосвітніх,
професійних і культурних інтересів читачів.
Книжковий фонд бібліотеки є універсальним
і включає різні типи і види видань, надрукованих на традиційних і нетрадиційних носіях.
До видань альтернативних форматів традиційно відносять книги, надруковані рельєфнокрапковим, збільшеним шрифтами, «озвучені» книги на компакт-касетах. З розвитком
науки і техніки з'являються електронні видання.
Бібліотека обслуговує близько 2000 читачів. Це – люди з обмеженнями зору, ті, хто
зазнає труднощів у читанні друкованої продукції або не має змоги користуватись послугами загальнодоступних бібліотек, а також
широке коло працюючих у сфері реабілітації
та
соціального
захисту,
студентидефектологи та інші.
У відділі обслуговування користувачі мають можливість одержати додому книги в різ-

них форматах (шрифтом Брайля, плоскодруковані, на аудіо- та цифрових носіях). У читальному залі можна ознайомитися з періодикою та книжковими новинками. Для зручності читачів працюють 3 пункти видачі в різних районах Києва. Саме там відбувається
більшість масових заходів.
У методико-бібліографічному відділі користувачеві нададуть інформацію з теми, що
його цікавить.
У відділі сучасних інформаційних технологій користувач зможе отримати потрібні
матеріали у цифровому форматі. Архів оцифрованої літератури налічує 1500 назв підручників, понад 30 тис. художньої літератури та
постійно поповнюється.
Завдяки гранту, наданому Відділом преси,
освіти та культури Посольства США в Україні, в бібліотеці відкрито Інтернет-центр. Його
послугами можуть користуватися всі відвідувачі за умови дотримання правил користування Інтернетом та комп’ютерною технікою,
встановлених бібліотекою. В Інтернет-центрі
читач може відсканувати потрібний текст,
відредагувати його з допомогою брайлівського дисплея та спеціалізованого програмного
забезпечення, що озвучить роботу на комп'ютері, й роздрукувати на брайлівському чи звичайному принтері або за лічені хвилини переконвертувати у формат MP3. Також читачі
мають можливість знайти потрібну інформацію в Інтернеті. Тим, хто ще невпевнено
почувається за комп’ютером, допомагає консультант бібліотеки. Усі послуги – безкоштовні.
Багато років бібліотека тісно співпрацює з
школою-інтернатом №5 для сліпих дітей. Під
час комплектування та укладання планів
озвучування завжди враховуються потреби
дітей. Велика кількість аудіокниг була передана в шкільну бібліотеку. Діє пересувна бібліотека книг шрифтом Брайля. На замовлення
переводяться в електронний формат твори за
шкільною програмою. На великих масових
заходах діти завжди бажані не лише як гості,
але й як активні учасники.
Бібліотека має унікальний фонд літерату71

ри з питань тифлології, якою активно користуються студенти-дефектологи НПУ ім. М.
Драгоманова. Проводиться активна робота з
переводу його в цифровий формат.
Оцифровується також література з історії
рідного міста, яка цікавить багатьох читачів.
Завдання бібліотеки – забезпечення та надання доступу громадянам до якісної інфор-

мації та засобів комунікації. Мета Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих
ім. М. Островського – надання людям з глибокими порушеннями зору бібліотечноінформаційних послуг, спрямованих на одержання ними нових знань, які сприяють їхній
соціальній адаптації в суспільство.

Наталія Мірошніченко,
спеціаліст Центру для користувачів з особливими потребами
Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
Інтернет усе ширше входить у наше життя. До веб-мережі ми звертаємося
під час пошуку роботи, отримання дистанційної освіти, проведення бізнесоперацій, пошуку необхідної інформації, спілкування.
Обмеження доступу до веб-ресурсів користувачам з особливими потребами сприймається сьогодні світовою спільнотою як порушення прав людини, її дискримінація. Це
стосується і бібліотек, які є державними
установами і покликані допомогти кожному
громадянину реалізувати своє право на доступ до необхідної інформації.
Надання бібліотечно-інформаційних послуг через бібліотечний сайт, блоґ, окремий
бібліотечний Інтернет-проект стрімко поширюється останнім часом завдяки розвитку інформаційних технологій та як відповідь на
вимогу зростаючої кількості користувачів.
Особливої актуальності набувають віртуальні
бібліотечні послуги для маломобільних груп
населення, до яких відносяться користувачі
бібліотек з обмеженнями здоров׳я.
Отже, розміщуючи інформацію на бібліотечному сайті, необхідно враховувати, як вона буде сприйматися віддаленими користувачами з обмеженнями зору, слуху тощо.
Тут доречно запропонувати бібліотекам
України стати ініціаторами створення доступних українських веб-ресурсів, власним прикладом доводячи, що це не така вже й важка
справа, як здається. Для цього треба ознайомитись з існуючими міжнародними стандартами Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG)2.0 за адресою в мережі Інтернет:
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http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG2020081211/.

Якщо форма реєстрації включає поля, які необхідно заповнити, її треба виділити не тільки
кольором, а й текстовим повідомленням «необхідно заповнити».
7. Якщо текст, викладений на сайті, достатньо
великий за обсягом, варто на початку дати його
зміст, це полегшує орієнтацію в тексті для незрячих користувачів.
Це тільки перші кроки до універсальної зручності і доступності бібліотечних веб-ресурсів.
Дізнатися більше можна на сайті, який надає консультації
з
питань
доступності
–
http://www.evengrounds.com/.
Рекомендуємо також отримувати розсилку з
цього сайта, яка в дуже популярній формі розповідає про те, як зробити свій ресурс доступним та
зручним для всіх.
Під час розробки сайта необхідно неухильно
дотримуватись рекомендацій Консорціуму Всесвітньої мережі, які є стандартами «сайтобудівництва».
Дотримання цих правил та стандартів не тільки забезпечує право на доступ до бібліотечної
інформації читачам з функціональними обмеженнями, але й додає зручності у користуванні сайтом усім його відвідувачам. До того ж це сприяє
більш швидкій індексації сторінок сайта пошуковими машинами.
Отже, бібліотеки як державні установи мали б
подати приклад створення доступних вебресурсів, збільшуючи кількість віддалених користувачів та надаючи приклад усім розробникам
веб-продукту в українському сегменті Інтернету.
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Дотримання цих стандартів під час створення
власного веб-продукту дозволить бібліотекам забезпечити повний доступ до інформації користувачам з функціональними обмеженнями, адже
набагато легше одразу створити якісний вебресурс, ніж потім переробляти його, пристосовуючи до вимог міжнародних стандартів.
Що можна зробити вже зараз з мінімальними
затратами часу та ресурсів?
1. Врахувати потреби користувачів з обмеженнями зору і дублювати найбільш актуальну
інформацію на бібліотечному сайті її аудіоваріантом. Це можуть бути розповіді про нові надходження в бібліотеку, огляди літератури, інформація про найближчі знаменні і пам’ятні дати, масові заходи, що плануються.
На сайті ХОУНБ уже зараз можна знайти
приклади, коли інформація про нову книгу доступна в графічному (фото), текстовому та аудіоваріанті. До речі, це підвищує зацікавленість молодих
читачів бібліотеки, які вже менше читають, а більше слухають. При цьому незрячі читачі можуть
прослухати повідомлення, а ті, хто має обмеження слуху, – прочитати.
2. Якщо бібліотека викладає на сайті чи в
блозі власну відеопродукцію (відеоролик з презентацією книги, виступом письменника тощо), –
варто докласти зусиль, щоб відеоряд супроводжувався субтитрами (для тих, хто не чує) та текстовим варіантом виступу для тих, кому легше
прочитати, ніж подивитись або послухати.
3. Якщо подана на сайті текстова інформація
супроводжується графічною (фото, малюнки, діаграми, графіки, флеш-анімація), – бажано скласти
невеличкий опис кожного графічного елемента
для того, щоб незрячі, які користуються програмами екранного доступу, мали уявлення про ті
елементи бібліотечної веб-сторінки, які неможливо озвучити цими програмами.
4. Слабозорим та незрячим читачам було б
дуже зручно отримувати довідку і допомогу чергового бібліотекаря-бібліографа за допомогою
skype-зв’язку, а не лише в текстовому форматі
(наприклад, в розділі сайта «Віртуальна довідка»).
5. Якщо на сайті бібліотеки читачам пропонуються документи у форматі pdf (статті з періодики, фрагменти книги), необхідно пропонувати
альтернативний варіант – формат txt, що полегшить доступ до них незрячим відвідувачам сайта.
6. Для реєстрації на бібліотечному сайті запропонувати альтернативу графічному коду підтвердження, який використовується для захисту
від спаму, враховуючи вже існуючий світовий
досвід (запропонувати звуковий формат коду
http://www.recaptcha.ru/).
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(За матеріалами, надісланими бібліотеками України)
Людмила Сахнюк,
зав. редакційно-видавничим відділом
Рівненської державної обласної бібліотеки.
Обслуговування соціально незахищених груп населення, людей з функціональними обмеженнями та людей похилого віку є одним з важливих напрямків діяльності
бібліотек України.
Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Пчілки надає великого значення ефективному бібліотечно-бібліографічному
обслуговуванню
людей з особливими потребами, спрямованому
на соціальну, психологічну та освітню адаптацію цієї категорії населення.
Бібліотека забезпечує доступ до інформаційних джерел та можливість брати участь у
різноманітних заходах – презентаціях, літературних та мистецьких вечорах, клубах за інтересами, інших – однаковою мірою всім категоріям користувачів бібліотеки. Так активними і
повноправними членами клубу бджолярів “Волинська бджілка”, засідання якого проходять у
бібліотеці за участю відділу виробничої літератури, є бджолярі-любителі з обмеженими фізичними можливостями. Фізичні вади не заважають їм займатися улюбленою справою. Вони
обмінюються досвідом з колегами, дізнаються
про нові технології в галузі бджолярства з
джерел, запропонованих бібліотекарями.
З 2002 року бібліотека проводить літературний конкурс “Неповторність” на кращі
поетичні чи прозові твори серед творчої молоді віком 15-30 років. Серед переможців і
лауреатів конкурсу – творчі обдарування, обділені природою, але нагороджені від Бога
талантом.
Створює особливу атмосферу своєю присутністю в бібліотеці відомий волинський і
український письменник, публіцист Петро
Мах, який уособлює в собі велику силу духу і
невичерпну енергію, хоча з самого дитинства

несе тягар невиліковної недуги. У бібліотеці
відбувся його творчий ювілейний вечір, а
згодом у стінах книгозбірні презентувалася
нова книга “Крайполе”. Автор більше 30 книг
поезій, прози, історичних есеїв, сценаріїв чотирьох телефільмів, він є давнім другом бібліотеки, її постійним читачем і учасником багатьох заходів.
Ім’я ще одного читача бібліотеки – Василя Слапчука – ветерана афганської війни –
відоме далеко за межами Волині і України.
Тяжке поранення відібрало в нього можливість вільного пересування, але не вбило сили
волі і любові до життя, бажання творити. Бібліотека стала партнером у його науковій діяльності, зокрема у роботі над кандидатською
дисертацією на тему “Національний образ
світу в поезії українських та російських шестидесятників: компаративістський аспект”.
Бібліотечне обслуговування вдома – необхідна умова успішного завершення дослідження,
над яким працює поет. Поет є лауреатом багатьох премій. За поданням Волинської
ДОУНБ ім. Олени Пчілки став лауреатом Національної премії України імені Т.Г. Шевченка. В 2009 році Президентом України нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Він – автор більше 30 книг поезії та прози,
презентації багатьох з яких проходили в бібліотеці. За участю письменника відбувалися
творчі зустрічі, літературні вечори.
Сьогодні для людей з обмеженими фізичними можливостями пропонується широкий
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по зору та залучення можливостей державних
та комерційних структур до благодійної діяльності, а також надання їм матеріальної,
консультативної, інформаційної допомоги.
Суть започаткованого проекту “Не словом, а ділом” полягає у створенні аудіобібліотеки, призначеної для підвищення рівня доступності до інформації людей незрячих, що
відіграє для них важливу роль у забезпеченні
нормального повноцінного життя в суспільстві. Організація має в своїй колекції диски з
записами книг, список яких подано на сайті
за адресою: http://stimul.org.ua/. Вона включає
понад 1000 дисків з озвученими класичними
та сучасними творами російських та зарубіжних авторів, книгами для дітей. На жаль, серед озвучених книг немає жодного українського видання. Саме співпраця з бібліотекою і
дасть можливість відбирати для потреб користувачів кращі зразки вітчизняних та світових
творів, у тому числі українською мовою.
Адміністрація шукає шляхи і можливості
для придбання комп’ютерного обладнання
для незрячих, яких на обліку в м. Луцьк – понад 500 із більш ніж 2300 осіб в області.
Зрозуміло, що для обслуговування людей
з особливими потребами колектив має бути
готовим взагалі, а працівники зокрема повинні володіти технологіями делікатного спілкування з ними. Колектив бібліотеки включає
категорію працівників, які мають певні фізичні вади, що не зашкодило їм стати повноправними його членами, утвердитися як особистостям у процесі трудової діяльності. Тому зі
сторони персоналу будуть докладені всі зусилля для створення сприятливих умов комфортного перебування в бібліотеці людей з
обмеженими можливостями.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського є обслуговування соціально незахищених груп населення, людей з обмеженими фізичними можливостями, допомога їм
у соціальній адаптації, поглибленні та розширенні знань, підвищенні культурного рівня,
залученні до спілкування, організація їхнього
дозвілля.
Створено громадську Юридичну клініку
із залученням провідних юристів обласного
управління юстиції, де можна отримати консультації. Надається можливість участі в
міжнародних он-лайн спілкуваннях, чатах та
форумах.
Люди з обмеженими функціональними
можливостями є пріоритетною категорією
користувачів Інтернет-центру, який з початку

спектр інформаційних послуг з використанням джерел на різних носіях – традиційних і
електронних. Створені в бібліотеці центри –
Європейської інформації, “Вікно в Америку”,
Інтернет-центр – дають можливість доступу
до глобальної світової інформаційної мережі і
ресурсів. Інтернет-центр бібліотеки, створений за проектом Посольства США в Україні,
з 2001 року надає можливість відвідувачам
користуватися електронною поштою, чатами,
форумами, створювати власні веб-сторінки.
Якщо говорити про інформаційні джерела
для слабозорих, то вони практично відсутні,
за винятком платівок чи окремих компактдисків. Неможливим є поповнення бібліотеки
виданнями, надрукованими шрифтом Брайля,
яких через дорожнечу взагалі видається небагато. А про те, що незрячі, зокрема діти, хочуть читати, нагадав марафон, який стартував
напередодні Нового року в Луцьку. Він був
організований Волинською обласною організацією Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів по зору “Генерація
успішної дії”. Акція під назвою “Незрячій дитині – тактильну книгу” ініціювала збір коштів на видання шрифтом Брайля книги Джоан
Роулінг “Гаррі Поттер”.
Доступ до бібліотеки інвалідів на візках
поки що обмежений через відсутність облаштованих підходів. Тому громадянам з обмеженими фізичними можливостями за їх бажанням пропонується бібліотечно-бібліографічне обслуговування вдома. Окремим користувачам з названої категорії бібліотечні послуги надаються через посередників, які приходять до бібліотеки від їх імені.
Адміністрація бібліотеки вирішує питання придбання спецпідйомника для тих, хто
пересувається в інвалідних візках. Умови,
створені на першому поверсі бібліотеки, дозволяють вільно рухатися таким користувачам. Це, зокрема, просторий вестибюль, широкі двері до розташованих тут відділів. Під
час реконструкції системи водопостачання
облаштовані санітарно-гігієнічні кімнати.
На першому поверсі бібліотеки виділена
кімната для розміщення інформаційного
центру для користувачів з вадами зору. Створення такого центру та його функціонування
є предметом співпраці бібліотеки з громадською організацією інвалідів по зору “Стимул”.
Серед статутних завдань організації – привернення уваги суспільства до проблем інвалідів
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року відвідало 35% усіх інвалідів загального
захворювання. Відвідувачі змогли оволодіти
безкоштовно
комп’ютерною
грамотою,
скористатися пошуком необхідної інформації
в мережі Інтернет.
Адміністратори Інтернет-центру оглядають спеціальні сайти, українські електронні
періодичні видання, готують вебліографію.
Тут панорама соціальних подій України,
краю, правові документи, що стосуються
дітей з обмеженими можливостями, рішення
органів місцевої влади. Також проводяться
огляди веб-сайтів, віртуальні подорожі,
екскурсії країнами світу. Ознайомлення з
цікавими книгами, конкурси приносять відвідувачам хвилини радості, допомагають
пізнати світ. Усе це сприяє розвитку різноманітних життєвих, пізнавальних навиків
людей з особливими потребами, підвищення
їх самооцінки, можливості самовираження.
Надається інформація про життєдіяльність
інвалідів, державні та громадські організації,
які працюють з цією категорією людей.
Велику роботу проведено в рамках
проекту “Функціональні обмеження не обмежують наші права”, який був реалізований
спільно з Кіровоградською регіональною
бібліотечною асоціацією, та програми "Розвиток громадянського суспільства в Україні",
яка здійснюється Координатором проектів
ОБСЄ в Україні та Творчого центру
“Каунтерпарт” за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Данії у 2009
р. Відбулося практичне заняття для людей з
функціональними обмеженнями “Пошук
інформації та сайтів правового характеру в
мережі Інтернет”.
Луганською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Горького проводиться планомірна робота з бібліотечно-інформаційного забезпечення людей
з фізичними обмеженнями. У 2008 році створений спеціалізований центр «Джерело», завданнями якого є формування фонду видань у
спеціальних форматах; організація системи
бібліотечно-інформаційного
забезпечення
людей з фізичними обмеженнями; створення
умов соціально-культурної адаптації людей з
фізичними обмеженнями; розвиток інформаційної культури користувачів з фізичними
обмеженнями.
Підтримуються партнерські стосунки з
Луганською обласною молодіжною громадською організацією «Асоціація молодих інва-

лідів-Схід» (АМІ-Схід), Луганським обласним центром соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями,
Луганською обласною громадською організацією інвалідів «Іоланта-Лугань». Бібліотека
бере участь у загальноміських, всеукраїнських заходах (Всеукраїнський фестиваль «Восток-Схід-West», соціокультурні програми,
тренінги, семінари).
Ведеться інформування товариств інвалідів та обслуговування користувачів не лише в
бібліотеці, але й за її межами – вдома, в товариствах інвалідів осіб з вадами зору, опорнорухового апарату, затримкою психічного розвитку. Проводяться різноманітні заходи: тематичні вечори, електронні презентації, відео-перегляди, інформаційні години, творчі
виставки та ін.
Закарпатська обласна універсальна
наукова бібліотека приділяє значну увагу
людям з особливими потребами. Головним є
індивідуальний підхід, тактовність та увага
до них.
Бібліотека організовує акції, виставки
творчих робіт. Спільно з медико-реабілітаційним центром "Дорога життя" була організована акція "Ми різні – ми рівні". Серед запрошених – люди з обмеженими фізичними
можливостями, які розповідали про своє життя, свої проблеми, співали створені ними пісні, читали вірші. Відбулась демонстрація ролика про роботу реабілітаційного центру.
Студенти Ужгородського коледжу мистецтв
подарували учасникам свої художні твори.
Цій події присвячувались передачі місцевого
каналу "Тиса-1" та обласного радіо. Резонансною також була презентація виставки творчих робіт вихованців центру: малюнки, аплікації, вишивки, вироби з бісеру.
Значний інтерес викликав вечір, присвячений діяльності Асоціації міст-побратимів
"Міста-побратими – об’єднують світ". Гостями були члени Асоціації з міста Корвалліс.
Присутні мали можливість дізнатися про
співпрацю міст, зокрема про програму
TOUCH. Вона працює в декількох напрямках,
серед них – з Часлівською школоюінтернатом (Ужгородський район), де перебувають діти з обмеженими розумовими

можливостями. Бібліотека планує розпочати проект з метою сприяння інтеграції цих дітей у суспільство. Двічі на місяць випускний клас приїжджатиме до бібліотеки для того, щоб спілкуватися
і навчатися роботі на комп’ютері за допомогою
молодих волонтерів, які відгукнулися на ініціативу бібліотеки. Завдяки цьому проекту діти змо-
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жуть знайти нових друзів, краще орієнтуватися у
сучасному світі, набудуть нових практичних
знань роботи на комп’ютерах, та й просто матимуть змогу вийти у нове, молодіжне середовище.
Створені також умови для користувачів з обмеженими можливостями і в Тячівській, Іршавській, Рахівській ЦРБ та Мукачівській ЦМБ.
Відділ обслуговування користувачів
у читальній залі Рівненської державної
обласної бібліотеки особливо уважно та
відповідально відноситься до такої категорії
користувачів, як інваліди, пенсіонери, люди
похилого віку. Для них книги підбираються індивідуально, проводяться зустрічі з письменниками, презентації нових книг, літературні вечори, організовуються книжкові виставки. На таких заходах частими гостями та учасниками
бувають інваліди – незрячий поет Василь Лящук, фотохудожник Олександр Майструк, поетеса Любов Орлова, член російського товариства Людмила Копилова.
Активним організатором і учасником багатьох бібліотечних заходів була Тетяна Кованова, інвалід, автор і координатор літературних
проектів «Зимове коло», «Літнє коло», фотовиставки «Рівне та його мешканці очима молодих (і не тільки) фотографів».
Більше 20 років при відділі обслуговування
працює літературний клуб «Співрозмовник»,
який відвідують люди різних національностей,
літні люди, інваліди. Діє також університет
«Здоров’я нації», метою якого є популяризація
здорового способу життя, інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки джерелами з
питань збереження здоров’я людини.

говування пенсіонерів та малозабезпечених
громадян, територіальний центр медикосоціального забезпечення інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату та ін.
На Різдвяні свята у Рівненському територіальному центрі медико-соціального забезпечення інвалідів з порушенням опорнорухового апарату був проведений захід «Різдвяні колядки», організований бібліотекою
спільно із священиком храму преподобного
Агапіта Печерського Вадимом Петровським.
Священик розповів вихованцям центру про
Різдвяні свята, про народження Ісуса Христа.
Працівник відділу обслуговування ознайомила з народними традиціями святкування Різдва в Україні, з книгами, представленими бібліотекою, в яких зібрані колядки та щедрівки
з України та Рівненщини. Разом з учасниками
церковного хору, вихователями та батьками
діти співали колядки, розповідали про святкування Різдва в сім’ї, а на завершення отримали в подарунок книги.
Спостерігається збільшення кількості
звернень людей похилого віку до мережі
Інтернет. У 2009 році послугами Інтернету
скористались 215 пенсіонерів, у т.ч. 14 –
інвалідів. Деякі з них користуються бездротовим Інтернетом за допомогою Wi-Fi, мають
можливість використовувати ресурси «Електронної бібліотеки». Цій категорії користувачів надаються індивідуальні консультації,
вони можуть скористатися послугами
бібліотекаря під час пошуку інформації з мережі Інтернет, листування електронною поштою тощо.
Рівненська державна обласна бібліотека
має широкі можливості для якісного обслуговування інвалідів. Документальні ресурси,
електронні технології задовольняють запити
сучасного користувача в інформації. Важливе значення має територіально вигідне розташування приміщення, комфортні зали,
сприятливі умови для проведення дозвілля.
Та існує проблема заїзду людей, які пересуваються в інвалідних візках як до приміщення
бібліотеки, так і до структурних підрозділів,
розміщених на чотирьох поверхах бібліотеки.
Для вирішення цієї проблеми уже існує проект добудови шахти для ліфта, призначеного
для пересування інвалідів. Проект розглядається в комісіях обласної ради і увійде до
реалізації під час капітального ремонту фасаду бібліотеки.

Звичайно, бібліотеку відвідують тільки ті
інваліди, які можуть прийти самостійно або з
допомогою родичів, друзів. Бібліотечні
працівники налагоджують контакти з науковцями, професорами, які знаходяться на заслуженому відпочинку, але продовжують займатися наукою. Деякі з них через інвалідність
не можуть відвідати бібліотеку, тому часто
звертаються за допомогою до бібліотекарів
телефоном, електронною поштою.
Доставку книг інвалідам додому практикує відділ абонемента. Зареєструватися і замовити літературу додому інваліди можуть за
телефоном. Під час доставки книг бібліотекарі дізнаються про уподобання читачів
для подальшого виконання необхідних замовлень.
Працівники бібліотеки відвідують обласний госпіталь ветеранів війни, культурнооздоровчий заклад-санаторій «Червона калина», територіальний центр соціального обслу77

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека робить свій вагомий внесок в обслуговування громадян з
особливими потребами: інвалідів дитинства,
ветеранів війни та праці, вдів, одиноких матерів, опікунів, сиріт, членів багатодітних сімей, безробітних, людей похилого віку, одиноких непрацездатних громадян.
Бібліотека співпрацює з державними й
громадськими установами міста. Спільно з
управлінням праці та соціальної політики налагоджено кур’єрську доставку літератури
самотнім громадянам та інвалідам.
Посильну допомогу в обслуговуванні інвалідів опорно-рухового апарату надають волонтери – члени молодіжної організації «Іскра любові» та Всеукраїнського благодійного
фонду «Країна добра».
Для покращення доступу до інформації та
бібліотечних ресурсів людям з особливими
потребами продовжується термін видачі
книжок та їх резервування. За невчасне повернення літератури не сплачується пеня, видаються читацькі квитки для опікунів і помічників таких громадян. Безкоштовно та позачергово обслуговуються інваліди дитинства,
війни, І та ІІ груп, громадяни похилого віку.
Налагоджено довідково-інформаційне обслуговування телефоном. Для вивчення потреб у
книзі та інформації цієї категорії користувачів проведено анкетування.
Бібліотечні працівники практикують обслуговування вдома людей, які погано пересуваються. На базі молодіжного центру «Довіра» діє клуб «Від душі до душі», в засіданнях якого беруть участь бібліотекарі. Очолює
клуб Анжела Почекайло, яка з дитинства
хворіє на дитячий церебральний параліч і
прикута до інвалідного візка. Члени клубу –
молоді люди, які мають захворювання опорно-рухового апарату та вади зору. На засіданнях бібліотекарі проводять огляди та перегляди літератури, періодичних видань із
фонду обласної наукової бібліотеки.
Працівники книгозбірні беруть активну
участь у благодійній акції «Ти можеш їм допомогти», щорічному обласному фестивалі
творчості дітей з особливими потребами
«Повір у себе» та у семінарах щодо обслуговування громадян з особливими потребами,
які проводить Тернопільський обласний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.

У відділі міського абонемента Тернопільської ОУНБ провідним бібліотекарем працює
професіонал своєї справи, талановита, скромна дівчина, інвалід ІІ групи Наталя Білянська.
Презентація Наталиної поетичної збірки «Таємниця любові», виданої за сприяння обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, зібрала чимало шанувальників її
творчості. Наталя Білянська бере активну
участь у мистецько-літературних акціях. Неодноразово була учасницею теле- та радіопередач, зокрема авторської програми заслуженої журналістки України Людмили Островської «Поміркуємо разом» та християнської
хвилі «Радіо «Світанок».
На обласному семінарі директорів
центральних бібліотечних систем та обласній
школі методиста окремо порушували питання
творчої співпраці бібліотек краю й товариства Червоного Хреста, відділів у справах молоді і спорту райдержадміністрацій, управління праці і соціального захисту, що дасть
змогу покращити обслуговування користувачів з обмеженими фізичними можливостями
у книгозбірнях.
На жаль, через недостатнє фінансування в
книгозбірні відсутні друковані документи
альтернативних видань із великим шрифтом,
шрифтом Брайля, з питань широкого спектра
проблем інвалідності (методичні, соціальні,
освітні), а також документи на електронних
носіях.
Ускладнює обслуговування громадян з
особливими потребами брак площі та відсутність пандусів у Тернопільській ОУНБ. Будівництво нового приміщення розпочато в
1986 році і ще не завершено.
Проте працівники бібліотеки намагаються
зробити все можливе, щоб допомогти людям
із функціональними обмеженнями в отриманні належної освіти, спеціальності, а також
в успішній трудовій діяльності, проведенні
дозвілля, соціальній реабілітації та в подальшій їхній інтеграції в суспільство.
Одним із найголовніших завдань Харківської державної наукової бібліотеки ім.
В.Г. Короленка в обслуговуванні різних
верств населення є тісний контакт з громадськими і культурними організаціями міста.
Особлива увага приділяється людям з обмеженими можливостями. Працівники центру
постійно запрошують до участі у масових заходах представників незахищених верств на78

вої влади, правові документи з питань
пенсійного забезпечення, соціальні і додаткові пільги та ін.
Створено необхідні умови для вільного
доступу до приміщення бібліотеки осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Бібліотека співпрацює з міською організацією “Ветеран”, клубом “Бойова подруга”,
до яких входять люди похилого віку. Використовуються як традиційні форми бібліотечної
роботи: бесіди, книгоношення, інформування,
масові заходи, так і нетрадиційні, наприклад,
благодійні концерти, організовані спільно з
обласною філармонією. При бібліотеці діють
клуби за інтересами: «Держава. Право. Громадянин», «Органічне землеробство» та
«Краєзнавець», які збирають широку аудиторію зацікавлених користувачів.
З метою посилення уваги до обслугову-

селення, а також проводять виїзні заходи в
стінах таких закладів:
• школі-інтернаті для дітей з серцевосудинними захворюваннями;
• Харківській обласній гімназії для сліпих
дітей ім. В.Г. Короленка;
• Обласному центрі реабілітації молодих інвалідів «Право вибору».
В координації з цими організаціями було
проведено зустріч за «круглим столом» «Соціальний захист інвалідів» до Міжнародного
дня інвалідів, в якій брали участь Морозова
М.П., вихователь Харківської обласної гімназії для сліпих дітей ім. В.Г. Короленка, Білоусов О.М., директор Харківської обласної гімназії для сліпих дітей ім. В.Г. Короленка,
Гіршман Г.О., праправнук засновника школи
сліпих, харківського медика Л.Л. Гіршмана
(Франція).
Обслуговування соціально незахищених
груп населення, людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку є одним із
важливих і добре налагоджених напрямків
діяльності Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.
Островського.
Сьогодні фахівці обласної наукової бібліотеки здійснюють обслуговування близько
1000 користувачів з обмеженими можливостями, серед яких: 24% – це інваліди І-ІІ групи; 10% – інваліди Чорнобильської катастрофи; 4% – інваліди війни та найбільший відсоток (62%) – люди похилого віку. Проблемами
інвалідів та людей з особливими потребами у
Хмельницькому займаються відповідні служби: міський центр зайнятості, центр соціального захисту населення, пенсійний фонд,
управління сім'ї, молоді і спорту та ін. Із спеціалізованих закладів у місті діє організація
людей із вадами зору – УТОС та обласна організація з вадами слуху – УТОГ.
Під час обслуговування людей з обмеженими можливостями працівники бібліотеки
надають додаткові послуги: здійснюється безкоштовна реєстрація документів, позачергове
обслуговування, замовлення книг і надання
довідок телефоном, складання тематичних
списків, добір літератури та ін. У бібліотеці є
певна категорія користувачів, які знаходяться
на індивідуальному обслуговуванні та обслуговуванні вдома. Систематично здійснюється
поповнення баз даних з питань соціальнопобутової інформації: рішення органів місце-

вання користувачів з особливими потребами
в бібліотеках області обласною науковою бібліотекою проведено соціологічне дослідження “Соціокультурна реабілітація людей з особливими потребами”. В результаті цього в
публічних бібліотеках області створені бази
даних про людей з обмеженими можливостями, налагоджено систему обслуговування цієї
категорії вдома. Для ефективності публічні
бібліотеки координують свою роботу з органами місцевої влади, державними і громадськими організаціями, юридичними, психологічними та соціальними службами.
Протягом багатьох років питанню обслуговування людей з обмеженими можливостями приділялась велика увага всіма бібліотеками Сумської міської централізованої
бібліотечної системи.
У м. Суми, за офіційними даними, 17,5
тис. неповносправних людей різного віку,
стану здоров’я і різних умов проживання.
З червня 2001 року бібліотека-філія № 17
Сумської ЦБС отримала статус базової бібліотеки з обслуговування жителів міста Суми
з обмеженнями життєдіяльності за утвердженою Сумським міськвиконкомом та спілкою
інвалідів м.Суми професійною програмою
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тями. На виставці робіт молодих інвалідів
«Струни душі» були представлені чудові керамічні вироби, м’які іграшки, ткацькі вироби, в’язані речі, вироби з бісеру, вишивки та
ін. Переможці отримали призи від спонсорів.
Спільно з членами спортивного клубу інвалідів «Фенікс», який очолює журналіст місцевої газети «Панорама» О. Грінка, в бібліотеці проводяться змагання з шахів, шашок,
дартсу, вечори-спілкування та ін.
Бібліотека обслуговує дітей-інвалідів в
обласному центрі медико-соціальної та трудової реабілітації. Раз на місяць бібліотекарі
привозять нову літературу, проводять заходи,
передають дітям книги, подаровані читачами.
Влітку обслуговується центр медикосоціальної та трудової реабілітації «Відродження» в с. Рибці Сумського району, де відпочивають, оздоровлюються більше 100 дітей-інвалідів та молоді області. З ними проводяться психологічні тренінги, години релаксації, літературні ігри та ін.
З метою навчання та виховання дітей, які
мають вади у психофізичному розвитку, в
місті функціонує спеціальна загальноосвітня
школа для розумово відсталих дітей, спеціальні навчально-виховні комплекси: № 34 –
діти з вадами психофізичного розвитку,
№ 37 – діти з вадами зору. В дошкільних навчальних закладах загального типу створено
групи для дітей з вадами слуху та із порушенням опорно-рухового апарату. Навчання і
виховання здійснюється за спеціальними програмами і підручниками, і бібліотека – перший помічник в освоєнні таких програм.
Шостий рік успішно працює в бібліотеці
дитячий клуб «Пізнайко», членами якого є
маленькі читачі – вихованці НВК № 37 (діти з
вадами зору). Всі заходи проходять в ігрових
формах, що так подобаються школярам. Більше 50-ти робіт було представлено на конкурс малюнків «Я живу на Україні, в мене є
мрія». Діти були нагороджені грамотами і
подарунками, всі учасники отримали призи.
Цікавим також був фотоконкурс «Моє фото з
другом».
Ціла низка заходів була спрямована на
виконання державної програми соціального
захисту дітей-сиріт та дітей-інвалідів «Дитинство», цільової бібліотечної програми
«Радість спілкування».
Щорічно для інвалідів та батьків дітейінвалідів бібліотека проводить засідання за
«круглим столом», на які запрошуються
представники міськвиконкому, депутати міської ради, педагоги, психологи та інші спеціалісти.

«Радість спілкування». Тому її головною метою стала спільна діяльність усіх користувачів з різними фізичними можливостями.
У рамках проектів Посольства США
“LEAP–І” та “LEAP–plus” у центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка та в бібліотеці-філії
№ 17 у 2002 році відкрито 3 Інтернет-місця
для інвалідів. Посольство США надало бібліотеці спеціальні комп’ютерні програми для
людей
з обмеженнями зору і слуху:
JAWS.5.0, MAGIC 9.0, Open Book. Створено
інформаційну зону з одним Інтернет-місцем
для інвалідів з вадами зору та слуху.
У 2008 році волонтери УТОСу професор,
зав. кафедрою Української банківської академії Макаренко М.І. та заст. директора виробничої організації УТОС Валуєв С.П., який
опікується соціальними питаннями, встановили в бібліотеці нові програми для людей з
вадами зору: Мах-Readerv 5, 6 та JAWS. 6.20,
які допомагають швидко знайти озвучені
книги з Інтернету.
З 2001 року бібліотека-філія № 17 налагодила партнерські відносини з різними соціально орієнтованими організаціями та установами м.Суми. Бібліотека співпрацює як з
державними, так і громадськими установами і
організаціями міста, що опікуються проблемами інвалідів.
Її послугами користуються більше 1000
жителів м. Суми з обмеженими фізичними
можливостями: інваліди загальних груп захворювань, діти з вадами зору, діти з вадами
психофізичного розвитку, учні спеціалізованих закладів, незрячі (члени УТОСу), інваліди, які пересуваються на візках, з вадами
опорно-рухової системи.
В бібліотеці організовуються активні форми масових заходів. Діти і молодь з обмеженими можливостями з великим задоволенням
беруть участь у творчих акціях бібліотеки.
З метою поінформованості цієї групи відвідувачів створено інформаційний центр, де
зібрано законодавчі документи на допомогу
соціальному захисту населення, адреси навчальних закладів системи праці та соціального захисту, створено банк даних інвалідів по
місту.
Бібліотека долучає до проведення заходів
спонсорів. До роботи з інвалідами залучаються волонтери – студенти та викладачі Сумського вищого училища мистецтв та культури
ім. Д. Бортнянського, мистецько-освітницька
студія «Світоч», творчий дует «Багаття» та
інші.
Організовуються виставки творчих робіт
людей з обмеженими фізичними можливос80

В роботі з цією категорією відвідувачів
ще багато невирішених питань, але з впевненістю можна сказати, що ця робота важлива і
потрібна. Бібліотека працює під девізом «Бібліотека – територія добра і милосердя»,
сприяє реалізації людям з обмеженими можливостями прав на освіту, інформацію, розкриття творчих можливостей, інтеграції у
громадську спільноту і допомогу у виході з
проблемних ситуацій.
Бібліотеки централізованої бібліотечної системи м. Херсон велику увагу
приділяють роботі з інвалідами, яких у
Херсоні 853 особи, з них 186 – дітей.
Метою діяльності бібліотек є створення
сприятливих умов для компенсаторного розвитку користувачів з вадами слуху та їхньої
адаптації в соціумі із залученням комп'ютерних технологій, набуття навичок роботи в
мережі Інтернет, активного спілкування.
Бібліотеки надають доступ до інформації
та комунікацій інвалідам, їхнім сім’ям або
представникам інтересів інвалідів, співпрацюючи з міським УТОГом.
Зокрема організовувались презентації:
веб-країна
Оn-ляндія
(www.onlandia.org.ua), разом з ГО «Центр соціального партнерства» для юних відвідувачів. В ігровій формі наочно надавались правила коректного поводження в Інтернетпросторі;
- проекту "Безпека дітей в Інтернеті" для
батьків та наставників юнацтва з вадами слуху разом з УТОГ та Регіональним інститутом
післядипломної освіти;
- «Безмежний простір: Інтернет для освіти, блоґи, соціальні мережі», «Освіта молоді з
обмеженими можливостями й новітні інформаційні технології» – разом з молодіжною
організацію «Тотем» для різновікової аудиторії членів УТОГу.
Для студентів навчальних закладів
Херсона, серед яких група з вадами слуху,
проводиться щорічна on-лайн гра «Розумний
народ» з використанням ресурсів Інтернет.
Для спеціалістів міської поліклініки Суворовського району бібліотечні працівники
надавали допомогу в підготовці семінарських
занять для батьків: «Про підвищення ролі
ЛФК у реабілітаційному процесі дитиниінваліда» та «Реабілітація інвалідів як процес
часткового відновлення здібностей інвалідів
до побутової та суспільної діяльності»; конференції «Отоларингологія. Сучасні можливості вітчизняної науки»; благодійного аукціону-розпродажу творчих робіт людейінвалідів з метою привернення уваги суспільства до їхніх проблем.

Бібліотека-філіал № 13 ЦБС співпрацює зі
школою-інтернатом для глухонімих дітей,
використовуючи
візуальну
інформацію,
отриману в мережі Інтернет, та мультимедійну техніку. Було проведено:
- хронометр «Холокост – злочин проти
людства», де популярністю користувався
стенд-протест фотодокументів «Холокост –
пам’ятай, не забувай»;
- презентацію книги Бориса Непомнящого
«Херсон Єврейський»;
- арт-мозаїку «Картина і ікона», де розтлумачувалась різниця цілей створення ікон і
картин;
- разом з соціальними педагогами проводились музичні заняття, пальчикові ігри, заняття з малювання, ліплення, конструювання.
Бібліотека-філіал № 9 співпрацює з обласним Будинком культури УТОГ.
У дорослих має успіх Буккроссінг. Мета –
привернути увагу читача до читача; реклама
книги з допомогою читача-порадника для
швидкого книгообігу, спілкування.
Завдяки співпраці з міським Центром соціальної допомоги та з IATP в Інтернетцентрі
Дніпропетровської
міської
центральної бібліотеки для дорослих
були проведені курси для інвалідів за програмою “Створення веб-сторінок”. У результаті представниками міського Центру соціальної допомоги створений сайт: http://zahistdnepr.narod.ru.
Створюються і популяризуються серед
читачів вебліографічні покажчики для інвалідів «Сильні духом».
Веб-сайт Інтернет-центру “Допомога у
пошуку
користувачам”
(www.internetcentr.dp.ua) в 2009 році поповнився сторінкою
«Інтернет для людей з обмеженими можливостями»
(http://www.internetcentr.dp.ua/pages.php?id=58). Планується робота зі створення нових підбірок веб-адрес,
які будуть корисні інвалідам.
Інтернет-центр бібліотеки тісно співпрацює з бібліотекою-філіалом № 24 Дніпропетровської ЦБС для дорослих, яка працює за
програмою сприяння читачам, які мають
особливі потреби. Серед заходів бібліотеки –
організація тематичних вечорів, вечорів спілкування, інформаційне обслуговування підлітків, які мають особливі потреби.
В секторі електронний читальний зал Інтернет-центру планується організація автома81

центру, філіалу дитячої бібліотеки та центру
“Світанок” на навчальний рік, в якому враховуються побажання дітей-інвалідів, особливості методик прикладних дисциплін, якими
користуються працівники центру, та пропозиції бібліотечних працівників.
Групові та індивідуальні заняття в центрі
“Світанок” відвідують у середньому 30 дітейінвалідів дошкільного та шкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату. На всі
масові заходи поза центром, у т. ч. і бібліотечні (чи то екскурсії, свята чи інші), дітей,
які малорухомі, доставляє автомобіль «Газель».
Для цієї особливої категорії користувачів
визначено зручний час, який не змінюється
протягом усього часу існування Інтернетцентру.
Інтернет-центр також співпрацює з Костянтинівським міським товариством інвалідів
«Друг». У 2006 році проведено рекламну акцію «Можливості Інтернету для інвалідів»
для членів товариства.
Серед постійних користувачів Інтернетцентру 12 інвалідів та 5 дітей-інвалідів. Усі
вони вже без сторонньої допомоги добре володіють навичками пошуку інформації в мережі Інтернет.
У перші роки одним з головних напрямків
роботи було навчання дорослих та дітей з фізичними вадами роботі на персональному комп'ютері та оволодінню методами пошуку інформації в мережі Інтернет. Складалися щотижневі графіки навчань. На сьогодні більшість
користувачів добре володіє навичками роботи
на ПК, самостійно копіює, форматує тексти,
здійснює пошук інформації в мережі.
Серед заходів, проведених для дітейінвалідів, переважають віртуальні екскурсії містами, зоопарками, Інтернет-подорожі країнами
світу, огляди сайтів.
У планах бібліотеки – максимально залучити дорослих та дітей з фізичними вадами до користування безкоштовним доступом до мережі
Інтернет та фондами бібліотеки. Для цього минулого року збудовано пандус на центральному
вході бібліотеки. Хотілося б для такої особливої категорії користувачів мати спеціально облаштовані робочі місця чи цілий відділ з доступом до Інтернету.
Хороші умови для інвалідів у візках уже
створені і в Інтернет-центрі Центральної міської бібліотеки Мукачівської міської
ЦБС (Закарпатська обл.): широкі двері, пандуси. За спеціальним замовленням виготовлені столи для візочників – вони вищі за звичайні,
щоб поручні візка вільно поміщались під столом. Тут є великий, просторий, зручний санву-

тизованого робочого місця для людей з обмеженими можливостями.
Бібліотеки Артемівської міської
ЦБС (Донецька обл.) накопичили значний
досвід роботи бібліотечного обслуговування
людей з обмеженими фізичними можливостями. Ця категорія становить близько 4,5 %
усіх користувачів. Інваліди обслуговуються
на пільгових умовах. Для них проводяться
акції безкоштовного оформлення читацьких
документів, різноманітні заходи. Понад 40
інвалідів обслуговуються бібліотечними працівниками вдома.
Три бібліотеки з 8-ми обладнані пандусами.
В 2008 р. у ЦМБ обладнане спеціалізоване місце для обслуговування інвалідів у рамках проекту «До інформації без перешкод»,
де люди з обмеженими фізичними можливостями мають змогу працювати з літературою,
періодикою, електронними виданнями, користуватися усіма можливостями Інтернету.
В 2009 р. Артемівська ЦБС нагороджена
грамотою товариства інвалідів «Надія», з
яким ЦМБ співпрацює понад 10 років. У
приміщенні товариства працює пункт видачі
літератури ЦБ, члени товариства є постійними учасниками бібліотечних заходів.
Значну роботу з дітьми-інвалідами проводить міська бібліотека для дітей, співпрацюючи з районним центром реабілітації дітейінвалідів. Бібліотека обслуговує 24 дитиниінваліди, з яких 16 не відвідують школу зовсім, 7 навчаються за індивідуальною програмою і лише один навчається в школі. В
2009 р. проект бібліотеки «Добро починається з тебе” став лауреатом Всеукраїнського
конкурсу благодійних проектів Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000”.
Артемівська ЦБС є учасником проекту
«Leap» з 2001 р., завдяки чому в трьох бібліотеках ЦБС було відкрито Інтернет-центри. В
2006 р. підключено філіал № 4. Інваліди користуються в Інтернет-центрі відповідними
пільгами. В рамках проекту «Вчимося жити
разом» понад 200 інвалідів пройшли безкоштовне навчання роботі на комп’ютері та в Інтернеті. У 2010 р. ще три бібліотеки системи
будуть комп’ютеризовані та підключені до
мережі Інтернет.
У січні 2003 року відкрито Інтернет-центр
Костянтинівської центральної міської
публічної бібліотеки (Донецька обл.) у
рамках реалізації проекту “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)-ІІ”. З липня
того ж року розпочав свою роботу Костянтинівський міський Центр раннього втручання
та соціальної реабілітації дітей-інвалідів
“Світанок”. Інтернет-центр відразу встановив
творчий зв`язок з ним. Щорічно складається
координаційний план роботи Інтернет82

зол (теж з пандусом). На вхідних дверях, вітрині розміщено логотипи, а на стінах та дверях
санвузлів – розпізнавальні знаки.
Протягом року з інвалідами проводились
різні форми роботи, надавались консультації,
проводились бесіди, Інтернет-уроки, складались вебліографічні списки: «Дорогою нелегкого життя», «Повір у себе» та інші.
Бібліотека співпрацює з центром соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Фенікс» та товариством «Інваліди дитинства».
Інтернет-центр допомагає інвалідам підвищити освітній та професійний рівень, знайти
друзів, роботу та ін. Є приклади, коли долі людей кардинально змінюються.
Подобається мандрувати Інтернетом інвалідам І групи Балоті Олі, Машіка Богдану, Денеш
Яні, Чепурній Ані.
Постійний користувач, інвалід з дитинства
Муха Сергій, навчаючись в Інституті дистанційного навчання Національного університету
“Львівська політехніка”, успішно склав іспит
через Інтернет та отримав диплом бакалавра з
спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність".
Стати користувачем Інтернет-центру Цмокалову Ганну спонукало лихо, яке сталося з її
сином. Через помилку лікарів молодий чоловік
фактично став інвалідом. Працівники допомогли Ганні Миколаївні оволодіти комп’ютером,
навчили користуватись пошуком в Інтернеті.
Завдяки послугам Інтернет-центру їй вдалося
домогтися відповідної пенсії синові.
До Інтернет-центру записався інвалід ІІІ
групи Фазикош Іван. Кілька консультацій надали працівники Інтернет-центру, а вже потім він
самостійно здійснював пошук в Інтернеті. Серед тем, які його цікавили, – пошук роботи. За
півроку Фазикош став не тільки приватним підприємцем, а й знайшов собі дружину через Інтернет.
ЦМБ ім. М.Ю. Лермонтова Мелітопольської ЦБС (Запорізька обл.) надає
пільгові послуги незахищеним групам населення та людям з обмеженими фізичними можливостями, а саме: безкоштовні запис та перереєстрація; можливість обслуговуватись позачергово, отримувати консультації за телефоном,
робити замовлення на інформаційне обслуговування; здійснювати пошук інформації в мережі
Інтернет.
Бібліотека намагається бути доступною
якомога найбільшій аудиторії користувачів,
включаючи тих, хто має вади зору, слуху, мо-

торики та уповільнений інтелектуальний розвиток.
Для користувачів з проблемами руху створено спеціальний пандус, що дає можливість
зайти у бібліотеку користувачеві у візку.
Співробітники бібліотеки та всіх структурних підрозділів завжди готові надати необхідну
інформацію, довідку та консультативну допомогу людям з обмеженими можливостями.
В Тульчинській ЦРБ (Вінницька обл.)
на базі клубу вихідного дня “Повір у себе” реалізується проект “Територія рівних можливостей”. Його мета – інформаційна підтримка дітей
Тульчинського ортопедичного санаторію. Щонеділі для дітей, які знаходяться на лікуванні,
виділяються години роботи в Інтернет-центрі.
З урахуванням побажань дітей проводяться
тематичні заняття, цикл заходів – «Week-end
в Інтернеті», який включає віртуальні подорожі, екскурсії, круїзи за темами: “Планети
сонячної системи”, “Про найвищі гори землі”,
“Світ підводних пригод” та ін.
Проводиться робота з людьми похилого віку, для яких у бібліотеці працює літературномистецьке об'єднання “Оберіг”. З 2009 р. у бібліотеці запроваджено skypе-технології, завдяки
яким члени “Оберегу” мали змогу поспілкуватися з учасниками літературного об’єднання
м. Бар.
Барська районна бібліотека (м. Бар,
Вінницька обл.) більше двох десятків років
працює з людьми з особливими потребами, в
основному за місцем їх проживання та у реабілітаційному центрі «Еверест». З часу створення
LEAP-центру користувачі цієї категорії відвідують бібліотеку і користуються послугами Інтернету (45-50 осіб протягом року). Серед них є
молодь з вадами слуху та зору (в м. Бар функціонує учбово-виробниче підприємство для незрячих УТОС). Вони користуються послугами
skype, записують і прослуховують музичні твори, беруть участь у масових заходах та ін.
Чорноморська центральна районна
бібліотека ім. О.І. Корсовецького приділяє
увагу людям похилого віку та з вадами зору.
Для визначення їхніх потреб працівники відділу обслуговування проводять дворові обходи.
Для цієї категорії населення публічний центр
правої інформації організує зустрічі з представниками соціальних служб району, один раз на
тиждень для них працює громадська приймальня у центрі правової інформації.
На базі бібліотеки п’ятий рік функціонує
літературний клуб «Натхнення». З 2009 року
спільно з реабілітаційним центром управління

83

соціального захисту населення Чорноморської
РДА організований клуб «Зустріч з прекрасним». Для людей з особливими потребами в
Інтернет-центрі ЦРБ ім. О. І. Корсовецького
виділено одне робоче місце.
Робота з дітьми з особливими потребами є
одним з пріоритетних напрямків діяльності
Львівської обласної бібліотеки для дітей.
Інтернет-центр з перших днів працює з цією категорією читачів. Під час написання проекту діяв бібліотерапевтичний проект «Дотик»
для вихованців школи-інтернату № 100 для сліпих дітей. Умовами гранту не передбачались
кошти на придбання спеціалізованого програмного забезпечення, але Інтернет-центр надав
дієву допомогу школі-інтернату щодо навчання
комп`ютерній грамоті педагогів і бібліотекаря
інтернату. Для цієї категорії користувачів Інтернет-центр почав комплектуватися книгами
МР3 формату.
Три роки Інтернет-центр активно співпрацює
з громадською організацією «Карітас» (бібліотека
реалізує однойменний інформаційно-бібліотерапевтичний проект). Відбуваються щотижневі заняття для молоді з обмеженими можливостями,
надається інформаційна підтримка кураторам.
Була організована виставка творчості (див.:
http://lodb.org.ua/kids/ua/nashi-proekty/karitas).
Протягом 2002-2008 рр. Інтернет-центр надавав допомогу глухим і слабочуючим дітямвихованцям спеціалізованих класів ЗОШ № 95.
Разом з ІАТР для них проводилось навчання
комп`ютерній грамоті, організовувались онлайн конференції.
VIP-користувачами Інтернет-центру залишаються діти-пацієнти ревмокардіологічного
санаторію, діти з бронхіальною астмою (громадська організація «Вільне дихання»), батьки
дітей-інвалідів, тифло- і сурдопедагоги, яким
надаються інформаційні послуги.
Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва намагається створити безперешкодне життєве середовище для молодих
людей з обмеженими фізичними можливостями. Бібліотекою укладено угоди про співпрацю
з Рівненським центром медико-соціального обслуговування інвалідів, Рівненським обласним
центром організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді,
обласним центром соціальної служби для молоді. Запроваджений безкоштовний запис користувачів з обмеженими фізичними можливостями, безкоштовне користування Інтернетцентром для роботи в мережі Інтернет.
Систематично бібліотекою організовуються
презентації творчих доробків обдарованої молоді

з функціональними обмеженнями та вадами здоров’я за участю літературного об’єднання «Поетарх» і молодіжною громадською організацією
«Генерація успішної дії». З громадською організацією УТОС проведено презентації книг: Ольги
Заїки «Голос серця» та Вікторії Самчук «Каркаде». Для дітей та підлітків «Школи особливої дитини» бібліотекою проводилися екскурсії, масові
заходи, творчі акції.
З метою привернення уваги до проблем молодих людей з особливими потребами відділами бібліотеки організовано цикл книжковоілюстративних виставок «Ти у світі не один».
Рівненська державна обласна бібліотека для дітей понад десять років співпрацює з
установами міста, де лікуються і виховуються
діти-інваліди. Діє цільова комплексна програма
діяльності на 2009-2010 рр. “Через маленьку книгу – у великий світ”. Мета програми – залучення
до читання, сприяння соціальній адаптації дітейсиріт та інвалідів дошкільного та молодшого
шкільного віку через книгу і бібліотеку.
В реалізації програми, крім бібліотеки, беруть участь дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу (для дітей з вадами зору) № 35 (ДНЗ № 35), дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (санаторний – для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції) № 16 “Чарівна квітка” (ДНЗ
№ 16), навчально-реабілітаційний центр “Особлива дитина” (для дітей з ДЦП – “ОД”), Рівненський спеціалізований дошкільний дитячий будинок (СДДБ); літературно-мистецький клуб
“Крок” Рівненського міського центру медикосоціального обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату.
Вихованці ДНЗ № 35 та ДНЗ № 16 є частими учасниками казкової вітальні “Дивосвіт” та
пізнавальної читальні “Розумійко”.
Серед маленьких користувачів з вадами
здоров’я, що відвідують книгозбірню, є чимало
обдарованих
дітей.
Члени
літературномистецького клубу “Крок” охоче беруть участь
у щорічному святі Всеукраїнського тижня дитячого читання. Пісні, танці, літературні композиції, уривки з п’єс у виконанні юних членів
клубу завжди піднімають настрій дітям і дорослим. У 2009 році оформлено куточок дитячої
творчості, де дитина у невимушеній обстановці
може малювати, розглядати малюнки своїх ровесників, переглядати відповідну літературу,
зокрема дитячі журнали “Веселі картинки”,
“Малятко”, “Барвінок”, “Пізнайко”, “Маленька
фея”, “Соняшник”, “Світ дитини”.
Програма діє вже другий рік і дає позитивні
результати. Щомісяця зустрічаючись зі своїми
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3. Біленко Т.М., директор Артемівської ЦБС
(Донецька обл.).
4. Вербець М.Т., директор Рівненської обласної бібліотеки для юнацтва.
5. Вігуржинський В.О., бібліотекар Інтернет-центру Тульчинської центральної районної
бібліотеки (Вінницька обл.).
6. Єфименко І.С., завідуюча відділом Мелітопольської ЦМБ ім. М.Ю. Лермонтова (Запорізька обл.).
7. Загорчак М.Д., завідуюча Інтернет-центром
Мукачівської міської ЦБС (Закарпатська обл.).
8. Кисель В.О., директор Чорноморської
ЦБС (АРК).
9. Ковалькова Т.П., завідуюча відділом міського абонемента Тернопільської ОУНБ.
10. Корнійчук Н.В., завідуюча відділом обслуговування користувачів у читальній залі Рівненської державної обласної бібліотеки.
11. Кремньова О.Ю., керівник Інтернетцентру Львівської обласної бібліотеки для дітей.
12. Кучеренко І.І., завідуюча відділом Інтернет-центру Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського.
13. Лехцер В.Г., заступник директор з наукової роботи Закарпатської обласної універсальної
наукової бібліотеки.
14. Лікоть Н.Я., завідуюча сектором “Інформаційно-ресурсний центр для людей з особливими потребами “Джерело” Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького.
15. Маяк Т.І., провідний бібліотекар мережних ресурсів Костянтинівської ЦМПБ (Донецька
обл.).
16. Ніжинська Г.В., директор Херсонської
ЦБС (Херсонська обл.).
17. Онофрійчук Н.А., завідуюча науковометодичним відділом Рівненської обласної бібліотеки для дітей.
18. Підгайна А.В., завідуюча відділом впровадження бібліотечно-інформаційних систем і
технологій Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка.
19. Рибачук Н.В., заступник директора з питань
інформатизації
Волинської
ДОУНБ
ім. Олени Пчілки.
20. Стадниченко Л.М., директор Сумської
МЦБС, заслужений працівник культури України.
21. Шелест Н.А., завідуюча відділом електронних видань та Інтернет-ресурсів Центральної
бібліотеки для дорослих (ЦСПБ м. Дніпропетровськ).

читачами чи то в стінах книгозбірні, чи то відповідного закладу, бібліотекарі щиро радіють з
їхнього прогресу – діти стали менше соромитись, більше розповідати про себе, краще запам’ятовувати, логічніше і краще переповідати
почуте і побачене. Якщо вони не можуть прийти до бібліотеки, працівники беруть книги, ляльки і вирушають у дитячий садок чи дитячий
будинок.
Херсонська обласна бібліотека для
дітей має успішний багаторічний досвід співпраці з дітьми з обмеженими можливостями,
зокрема і з використанням новітніх технологій.
Пропонується не лише індивідуальне обслуговування для дітей, що навчаються у спеціалізованих загальноосвітніх закладах міста для
дітей з ослабленим слухом, зором, а й організовуються масові заходи для них. Яскравим прикладом було залучення дітей із вадами слуху до
участі в історико-пізнавальному екскурсі «Соборність українського народу» (із сурдоперекладом та використанням змістовного візуального ряду, що демонструвався на великому екрані).
Прикладом системної роботи, спрямованої
на забезпечення бібліотечного обслуговування
дітей з обмеженими можливостями, є робота
виїзного читального залу у ЗНЗ № 11 із спеціальними програмами для дітей з ослабленим зором.
Бібліотека дбає також про накопичення у
своїх фондах ресурсів для цієї категорії користувачів: передплата журналу «Школяр» шрифтом Брайля, аудіокниг, відеоресурсів із субтитрами тощо.
У 2009 році ґанок бібліотеки було реконструйовано з метою облаштування пандусу. Таким чином, бібліотека стала більш доступною
також і для дітей з порушеннями опорнорухового апарату.
Список авторів, надісланих досвідів роботи
(до огляду увійшли не всі надіслані матеріали)

1. Баваровська О.О., заступник директора з
внутрішньобібліотечної роботи Хмельницької
ОУНБ ім. М. Островського.
2. Бардашевська А.І., директор Херсонської
обласної бібліотеки для дітей.
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(огляд веб-сайтів бібліотек Рівненської області)
Світлана Ступницька,
зав. відділом маркетингу і наукової роботи
Рівненської державної обласної бібліотеки.
Бібліотеки – це механізм для подолання
бар’єрів, що існують через різницю у можливостях користування ресурсами, технологіями та навчанням.
(Маніфест ІФЛА про Інтернет. Прийнятий Сесією
Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р.)
тять розділи: «Повір у себе» (Рокитнівська, Дубенська, Дубровицька, Зарічненська, Радивилівська, Сарненська, Костопільська, Володимирецька ЦРБ), «Ти не один…» (Корецька ЦРБ),
«З надією у серці» (Березнівська ЦРБ), «Бібліотерапевтичний центр» (Кузнецовська ЦМБ),
«Інва.net» (Здолбунівська ЦРБ).
Інформація на сайтах виокремлена за такими напрямками:
• розповіді про талановитих краян з обмеженими фізичними можливостями;
• партнери бібліотеки, які опікуються інвалідами (громадські, мистецькі організації, соціальні структури, спортивні товариства, будинки милосердя тощо);
• «Корисні посилання» на цікаві веб-ресурси.
На кожній сторінці домінують ліньки, присвячені обдарованим особистостям. Формат
опублікованого матеріалу такий: біографічна
розповідь або есе, фото авторів творів, кілька
повних текстів поезії, прози чи сатири, якщо
автор захоплюється літературою; якщо прикладним мистецтвом – світлини творчих робіт:
вишивки, малюнків, виробів з бісеру, дерева,
лози чи глини. Переважають матеріали про молодих людей, дітей-інвалідів.
Так, на сайті Березнівської ЦРБ у розділі
«Бачать душею, а «серцем співають» презентована творчість Василя Ковбара (вироби з дерева), Андрія Ващука (бісероплетіння), малюнки
Оксани Гулевич та Віталія Логовця, вірші Наталії Козачок. Хвилюючою є розповідь про
юного віртуоза-баяніста Сашка Максимова.
Цікавою є рубрика «Творчість» на сайті
Кузнецовської ЦМБ: з живописними роботами
Богдана Павлуся, барвистими вишивками Ок-

Розвиток демократичного громадянського
суспільства, його функціонування підтримують
освічені і поінформовані громадяни. Найголовнішим пріоритетом у демократичному суспільстві є людина з її потребами та правом, яке б
забезпечило їй нормальне життя [6]. В інформаційну еру, в період переходу до суспільства
знань відбувається трансформація публічної
бібліотеки, яка покликана формувати інформаційну культуру користувачів, надавати громадянам доступ до Інтернету та інформаційних
технологій.
В області комп’ютеризовано 102 бібліотеки, з
них 58 – в сільській місцевості (на 1.01.2010 р.)
Інтернет у комплексній системі реабілітації
інвалідів є багатовекторним:
• забезпечує доступ до світових інформаційних
ресурсів;
• задовольняє інформаційні потреби, надає
соціально значущу інформацію;
• популяризує творчий потенціал, сприяє успішній самореалізації, підвищує самооцінку
особистості;
• створює умови для дистанційного навчання,
працевлаштування, самоосвіти протягом життя;
• розвиває комунікаційні навики, долає замкнутий простір, забезпечує умови для знайомств і
спілкування.
Сьогодні Інтернет-аудиторії представлено
18 сайтів центральних районних та міських бібліотек Рівненщини, з них 12 (66,7% від їх загальної кількості) мають виокремлені ресурси
для/про громадян з обмеженими фізичними
можливостями. Навігаційні карти сайтів міс-
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сани Найман, філософською поезією Анни Кучеренко: «Життя – це притча, а ми – її зміст».
Сайт Радивилівської ЦРБ презентував Інтернет-аудиторії мистецький доробок 22 сільських мешканців району з обмеженими фізичними можливостями, фотоальбом їх робіт.
Популяризація бібліотеками на веб-сайтах
творчого потенціалу людей з особливими потребами підвищує їх самооцінку, сприяє креативному самовираженню, дозволяє відчути
свою повноцінність. Поряд з цим їх прагнення
до повноцінного життя є взірцем для інших
людей з обмеженнями, що є дуже важливо,
адже допомагає їм бути сильнішими.
Інтернет сприяє розвитку комунікативних
здібностей інвалідів. Яскравим прикладом є
сайт Здолбунівської ЦРБ, де представлено низку публікацій про краян, обділених здоров’ям,
але красивих душею і сильних духом. В окремих публікаціях вказана їх електронна адреса,
що відкриває можливості для віртуального
спілкування. Лічильник дозволяє відслідкувати
рівень зацікавленості інформацією – на окремі
публікації протягом 2009 р. було від 20 до 70
заходжень. Для прикладу, найбільше зацікавила
користувачів публікація «Не здаюся хворобі»
про Олега Сумського – спортсмена, переможця
змагань з шахів, армреслінгу. За 10 днів 2010
року – 70 заходжень.
Допомагають в оперативному пошуку інформації корисні посилання на Інтернетресурси з різних питань життєдіяльності людей
з особливими потребами: повнотекстові законодавчо-нормативні документи з соціальних
питань, лікування, реабілітації, оздоровлення,
релаксації. Подано перелік сайтів провідних
медичних закладів, навчально-реабілітаційних
центрів, міжнародних фондів і спілок інвалідів.
Значну частину представляють документи для
людей з вадами зору, слуху, психічних розладів, опорно-рухового апарату. Багато корисної
інформації на допомогу працевлаштуванню,
опануванню додаткових професій на сайті Березнівської ЦРБ. Знайти друзів та віртуальних
співрозмовників допомагають сайти служби
знайомств (Кузнецовська ЦМБ, Корецька,
Сарненська ЦРБ).
Широко представлені на сайтах бібліотек
регіональні асоціації та громадські організації
інвалідів, спортивні та творчі колективи, клуби за інтересами, соціальні установи, які опікуються інвалідами. Для прикладу:
–
На
сайті
Корецької
ЦРБ
(http://librkorec.rv.ua/) опубліковано поради
відомого лікаря-цілителя М.Д. Климчика з
села Новий Корець.
– Досвід есклюзивного виховання в школі
«Бойового гопака» висвітлений на сайті Дуб-

ровицької
районної
бібліотеки
(http://dubrovitsa.libr.rv.ua/).
– Завдяки інформації, відео- та фоторепортажам про будні і свята мешканців приватних Будинків милосердя Рокитнівщини
(http://roklibr.ho.ua/)
та
Сарн
(http://lib.sowa.com.ua/) число одиноких людей, бажаючих проживати в них, постійно
збільшується.
– Клуб спілкування молодих людей з особливими потребами «Прометей» завдяки сайту Кузнецовської ЦМБ (http://kuzneclib.in.ua/)
розширив коло друзів, дозволив заявити про
себе, розкрити набуті форми змістовного проведення дозвілля.
Всі ЦРБ (ЦМБ) мають гіперпосилання на
бюлетень «Інва.net», випуски якого розміщені
на сайті Рівненської державної обласної бібліотеки. Читачі, які мають доступ до мережі,
й не лише нашої області, можуть прочитати
кожний його випуск.
Через мережу Інтернет бібліотеки області
надають користувачам рівні можливості для
отримання інформації, для утвердження та
самореалізації особистості, формують у громадськості думку про неупереджене ставлення до людей з інвалідністю.
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Міжнародний семінар-тренінг
«Надання послуг людям з обмеженими фізичними можливостями у публічних бібліотеках»
м. Рівне, 16-18 березня 2010 року
ПРОГРАМА
16 березня, вівторок (1-й день) – Вітальне слово
Мельник Я.М., начальник управління культури і туризму, заслужений працівник культури України;
Ярощук В.П., директор Рівненської державної обласної бібліотеки, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України;
Петіт Ненсі, прес-аташе Посольства США в Україні.
• Організація доступу до інформації: відповідальність і функції бібліотек в еру електронних комунікацій: панельна презентація
Пашкова В.С., директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент
УБА, канд. пед. наук, доц., заслужений працівник культури України
Ярощук В.П., директор Рівненської державної обласної бібліотек, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України
• Робота в групах: Чого бракує бібліотекам в Україні для налагодження якісного обслуговування людей з особливими потребами? Очікування від семінару
Модератори груп: Пашкова В.С., директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент УБА, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України;
Любинецька О.О., помічник радника посла з питань з преси, освіти та культури Посольства США в
Україні;
Трачук О.М., менеджер Центру Інформаційних Ресурсів Посольства США в Україні;
Ярощук В.П., директор Рівненської державної обласної бібліотек, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України;
Щербан Р.М., заступник директора з наукової роботи Рівненської державної обласної бібліотеки
• Концептуальні засади організації обслуговування вразливих груп населення у публічних бібліотеках
Польщі
Марущак Е., співробітник Воєводської публічної бібліотеки м. Ольштин
• Організація бібліотечного обслуговування користувачів з обмеженими можливостями: з досвіду роботи бібліотек Республіки Білорусь
Данилюк Т.П., директор Брестської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького
• Партнерські стосунки Рівненської обласної організації УТОС з державною обласною бібліотекою
Боровська Л.В., голова Рівненської обласної організації УТОС
17 березня, середа (2-й день) – засідання: проект LEAP Посольства США в Україні та проблеми удосконалення обслуговування людей з особливими потребами (сесія 1)
• Презентація діяльності центру «Інтернет-окуляр», відкритого за проектом «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP – EA – II) Посольства США в Україні
Модератор: Ярощук В.П., директор Рівненської державної обласної бібліотек, кандидат історичних
наук, заслужений працівник культури України
• Інформаційно-освітній простір для людей з особливими потребами в бібліотеці
Сисюк О.І., керівник навчально-інформаційного комп’ютерного центру «Інтернет-окуляр» Рівненської державної обласної бібліотеки
• Розвиток проекту «Інтернет для читачів публічних бібліотек» (LEAP – EA – II)
Слесаренко Л.С., заступник директора Рівненської державної обласної бібліотеки
• Творчість та Інтернет-технології в життєдіяльності людей з особливими потребами
Самчук В., користувач центру «Інтернет-окуляр»

88

• Паралельні заходи по підгрупах: практичне ознайомлення із спеціальними програмами для незрячих
та слабозорих людей «Jaws», «Open Book», «Magic»
Озарчук П.В., консультант центру «Інтернет-Окуляр» Рівненської державної обласної бібліотеки;
Трачук О.М ., менеджер Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
• Ознайомлення з інноваційними послугами Рівненської державної обласної бібліотеки під час екскурсії по бібліотеці
Ярощук В.П., директор Рівненської державної обласної бібліотек, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України
• Реалізація інформаційних потреб користувачів з обмеженими можливостями через медіа-центри районних бібліотек
Щербан Р.М., заступник директора з наукової роботи Рівненської державної обласної бібліотеки
• Засідання: досвід бібліотек Рівненщини в організації обслуговування громадян з особливими потребами
Модератори: Любинецька О.О., помічник радника посла з питань з преси, освіти та культури Посольства США в Україні;
Щербан Р.М., заступник директора з наукової роботи Рівненської державної обласної бібліотеки
• Позиціонування соціальної значимості бібліотек в органах влади
Фризюк О.В., заступник голови Острозької районної державної адміністрації
• Бібліотека як інформаційно-реабілітаційний центр для людей з особливими потребами: з досвіду роботи Острозької Центральної районної бібліотеки
Бояр О.В., директор Острозької ЦРБ
• Інтеграція дітей з обмеженими можливостями у суспільство
Лебідь Г.В., директор Острозької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
Рівненської обласної ради
• Мова жестів як засіб комунікації в процесі бібліотечного обслуговування
Продай В.І., голова обласної організації УТОГ
18 березня, четвер (3-й день) – засідання: проект LEAP Посольства США в Україні та проблеми
удосконалення обслуговування людей з особливими потребами (сесія 2)
• Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М. Островського та бібліотеки для сліпих в
Україні: огляд сучасного стану та визначення завдань
Вишняков Ю.М., директор Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського
• З досвіду роботи Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського
Гордійко О.О., завідуючий відділом сучасних інформаційних технологій Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського
• Публічна бібліотека: від безбар'єрності до веб-доступності
Мірошніченко Н.О., співробітник Центру для читачів з особливими потребами Херсонської ОУНБ
ім. О.Гончара
• Технології Веб 2.0 на допомогу бібліотекарю: книжки нового формату, подкасти
Трачук О.М., менеджер Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
• Складання заявок на отримання грантів
Любинецька О.О., помічник радника посла з питань з преси, освіти та культури Посольства США в
Україні
• Засідання «Акваріум»: перспективи розширення послуг для людей з особливими потребами в моїй
бібліотеці
Модератор: Пашкова В.С., директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент УБА, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України.
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ПРОГРАМА
інформаційного фокус-семінару
«Інформаційне забезпечення вчителів-психологів з проблем адаптації
дітей з вадами зору в суспільному середовищі»
25 лютого (четвер) – реєстрація учасників навчального семінару
• Мета і завдання інформаційного семінару: питання поширення соціалізуючої інформації про
адаптацію дітей з обмеженими фізичними можливостями через педагогів, батьків, бібліотекарів
Ярощук В.П., директор Рівненської державної обласної бібліотеки, канд. історичних наук, заслужений працівник культури України
• Проблеми поведінки дітей з вадами зору у колективі.
Стасюк М.І., ст. викладач Рівненського інституту ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», канд. психологічних наук
• Допомога педколективу і сім’ї в адаптації дітей з вадами зору
Галябар В.С., лікар-психіатр Рівненського обласного Центру психічного здоров’я населення
• Особливості вад зору у дітей дошкільного та шкільного віку.
Мержиєвська Н.П., лікар-окуліст обласної дитячої лікарні
• Фізична реабілітація для цільової групи (діти з вадами зору )
Завадська Л.А., доцент Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С.
Дем’янчука, канд. педагогічних наук
• Інформаційне забезпечення людей з особливими потребами
Щербан Р.М., заст. директора РДОБ
• Ознайомлення з діяльністю Навчально-інформаційного комп’ютерного Центру «Інтернетокуляр»: технічні ресурси і послуги.
Сисюк О.І., керівник центру, зав. відділом РДОБ
• Практичне ознайомлення із спеціальними комп’ютерними програмами для слабозорих та незрячих людей (дітей) в Центрі «Інтернет-окуляр»
Озарчук Петро, консультант центру
• Організація бібліотечного середовища для різних категорій користувачів
Слесаренко Л.С., заст. директора,
Щербан Р.М., заст. директора РДОБ
• Шлях творчої самореалізації через інформацію
Самчук Вікторія, користувач центру «Інтернет-Окуляр»
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Куліш Мар'яна Антонівна (1980 р.н.) народилася і проживає у с. Пустоіванне Радивилівського району. З малих літ захопилася вишивкою. Спочатку з цікавістю спостерігала за бабусиним вишиванням, потім
сама взялася за голку.
Вишиває переважно гладдю та косим хрестиком.
На її рушниках та прошвах зайчик, лисичка-хитрунка,
симпатичне левенятко, пишно квітують ружі та братики, виспівують соловейки.
А ще Мар’яна пише казки для дітей. Казку «Троє
лісових друзів» читайте в рубриці «Сторінка для дітей» (стор. 55).
Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, вона непосидюча і життєрадісна, цікава і весела.
Роботи Мар’яни Куліш
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У невеликому затишному будинку села Хотин Радивилівського району
разом з батьками-пенсіонерами проживає Пилипюк Юрій Петрович –
інвалід дитинства (I група), 1969 року народження. Надзвичайно щирий, розумний, привітний і товариський. Юрій завжди веселий і, напевно, тому його дуже шанують і люблять односельці.
Через підступну хворобу Юрій не здобув освіти, але він навчився читати, рахувати.
А ще цей чоловік має золоті руки: із звичайних сирників робить будиночки, церкви, а з лози та дроту плете гарні і зручні кошики, які в селі потрібні в господарстві кожному. Якщо з ладу виходять електричні прилади –
праска чи фен, то за допомогою звертаються до Юрія Петровича.
Він не любить сидіти на місці – на інвалідному візку Юрій подорожує
околицями села, милується природою і краєвидами.
Роботи Юрія Пилипюка

_____________________________________________________________________________________
Роботи Вікторії Сафінської
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