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Шановні читачі!
2007 рік Рада Європи і Європарламент проголосили „Європейським роком рівних
можливостей для всіх”. Рівних для майже 650 мільйонів людей планети з різними формами
фізичних можливостей, рівних можливостей для кожного з ВАС. 30 березня 2007 року стала
відкритою для підписання і ратифікації усіх країн міжнародна Конвенція з прав інвалідів, яка була
схвалена 13 грудня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН.
Конвенція складається із 50 статей, спрямованих на забезпечення права на працю, охорону
здоров’я, доступу до правосуддя, особистої недоторканності, свободи пересування, повну участь в
житті суспільства тощо. Конвенцію уже підписали представники 81 країни світу, із
пострадянських країн - лише Вірменія, Литва і Молдова.
Чи зможе приєднатися до Конвенції Україна і коли? Чи будуть вироблені і прийняті
стандарти соціального обслуговування людей з особливими потребами? Коли в нашому
суспільстві неповносправні не будуть почуватися обділеними, коли здорові і сильні будуть дбати
про тих, хто потребує допомоги? Як от в країнах Північної Європи, де суспільство робить все для
того, щоб неповносправні мали рівні можливості як всі. В цих країнах при будівництві
громадських закладів обов’язково передбачено обладнання їх туалетами і ліфтами для інвалідів, в
театрах і концертних залах для людей з особливими потребами обладнані спеціальні площадки,
автобуси, під’їжджаючи до зупинки „присідають”, даючи можливість зайти туди проблемному
пасажиру, скрізь є пандуси і в’їзди для візків.
В Ізраїлі прийнято закон про рівні можливості для людей з фізичними обмеженнями, згідно
якого всі ізраїльські школи протягом 14 років будуть пристосовані до того, щоб в них могли
вчитися діти-інваліди, зокрема, школи будуть обладнані ліфтами і туалетами, якими можуть
користуватися діти у візках. Добре організовано в цій країні і подорожування для людей з
фізичними обмеженнями. В багатьох автобусах і готелях виділено спеціальне місце для інвалідної
коляски, глухі туристи забезпечуються перекладачем, а для незрячих в усіх музеях є
спеціалізована інформація, допоміжні засоби при ходьбі, інвалідні крісла даються на прокат
безкоштовно.
Хочеться щиро порадіти і по-доброму позаздрити людям з обмеженими можливостями, які
проживають в цих країнах. А нам залишається лише мріяти і сподіватися, що і в нашій країні
будуть створені всі необхідні умови для повноцінного життя неповносправних людей і настане
щасливий період рівних можливостей для всіх. Сподіватися і вчитися жити з своїми фізичними
вадами, вчитися, наперекір усьому, бути щасливими, як герої життєвих історій висвітлених на
сторінках інформаційного бюлетеня.
Колектив укладачів „Інва.net” pазом з багатьма спеціалістами державних і громадських
організацій намагається допомогти Вам, шановні читачі, доброю порадою, інформацією. В цьому
числі бюлетеня ми подаємо інформацію лікарів для хворих, які перенесли інсульт, рекомендації
як запобігти цьому захворюванню, нетрадиційні методи лікування. А ще, розповідаємо про лікаря
Миколу Климчука з с. Новий Корець, який має свою методику лікування онкохворих. Новою є
рубрика „Соціальна робота”, де висвітлено реалізацію проекту Європейського Союзу „Посилення
регіональних соціальних служб”. Завдячуючи фінансовій підтримці Інформаційного бюлетеня
„Інва.net”даним проектом, збільшено його тираж.Тепер він поширюється через соціальні служби,
бібліотеки і у Волинській області. Ми щиро вдячні за постійну фінансову підтримку видання
Посольству США в Україні.
Як завжди чекаємо на Ваші листи. Пишіть нам.
Раїса Щербан
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• Марчук Л. Ми помираємо від стресів, неправильного
харчування, лінивства і тотальної бідності…
Сторінка лікаря
• Піщук Н. Реабілітація хворих з артеріальною гіпертензією
• Оліферчук Л. Реабілітація післяінсультних хворих
• Боровець Т. Серце віддаємо дітям
• Климчук М. Рак можна подолати
• Конвіцька М. Екс-голова Перемишлянської РДА Михайло
Дедишин стверджує, що переміг … рак
Поради психолога
• Кияшко А. Поради психотерапевта людям з обмеженими
можливостями
Право
• Нове в законодавстві
• Консультують спеціалісти
Служба зайнятості
• Тимчук І. Індивідуальна програма реабілітації інваліда
Нам пишуть
Соціальна робота
• Лукашов С. Проект Європейського Союзу "Посилення
регіональних соціальних служб"
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Громадські організації
• Амурова П. Крізь призму "Кристалу"
• Торунова А. "Особлива дитина"
Нетрадиційні методи лікування
Цікава знати
Повір у себе
• Чайка О. Жити і бачити серцем
• Білюк Е. Клас – родина
• Ірина. ДЦП – це не вирок
• Дацюк Л. Хворий на ДЦП – воротар футбольної збірної
України
Творчість
• Опалько Н. Живопис
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• Семенюк Л. Поезія
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Анкета
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Рівненська державна обласна бібліотека не несе відповідальності
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цифри спонукають замислитись і уважніше
прислухатись до порад фахівців.
Спілкуємося з головним терапевтом нашої
області, завідувачкою відділення аритмології
Рівненської обласної клінічної лікарні Оленою
Качан.
– Олено Вікторівно, в чому полягає головна
причина того, що рівень серцево-судинних
захворювань і у нашій області, як і у всій Україні
вийшов на перше місце?
– Головна причина – атеросклероз. Це
ураження
судин
жировими
бляшками.
Атеросклероз недарма називають мовчазним
убивцею. Адже хвороба появляється й прогресує
непомітно, без симптомів. Людина живе, працює і
навіть не підозрює, що в неї вже є початкова
стадія певного серцево-судинного захворювання.
У 60-ти відсотків людей після 50-ти років
спостерігається аритмія. А після 60-ти – у
вісімдесяти. Однак, не завжди причиною є вікові
зміни. Адже перші прояви хвороби маємо навіть у
досить молодому віці. Навіть у дітей 5-14-ти
років у судинах виявляють жирові включення
(бляшки). До нас нерідко звертаються 15-16-річні
юнаки, а дівчата трішки пізніше, коли вагітніють,
і у них вже є проблеми з підвищеним
артеріальним тиском. Надлишкова, як для їхнього
юного віку, маса тіла.
– Отже, причина атеросклерозу – передусім
неправильне харчування, жирна їжа?
– Я б сказала, що причина комплексна. Це,
звісно, і неправильне харчування, і неправильний,
малорухливий спосіб життя, і стреси, депресивні
стани. Не можна виключати і генетичної
спадковості. Найгірше ж те, що, коли
проявляються перші симптоми, то лікуємо вже не
хворобу, а її наслідки. Такий стан справ ще і ще
раз доводить те, наскільки нам необхідна
профілактика, починаючи з дитячого та
юнацького віку.
– Які найголовніші фактори ризику?
– Якщо в людини підвищений артеріальний
тиск, це вже серйозний сигнал, свідчення того, що
розвивається гіпертонічна хвороба. Другий, не
менш важливий фактор – це гіперхолестериномія
(підвищення холестерину в крові). Тобто, коли
рівень холестерину перевищує допустиму норму.
Третій фактор ризику – це тютюнопаління. Це
головним чином стосується молодих людей. Ці
три фактори ризику є головними. Однак, не
можемо не зважати на ту обставину, що 75
відсотків людей хворіють і 58 відсотків йдуть із

Олена Качан, заввідділенням аритмології
Рівненської обласної клінічної лікарні
Власне, коли вести мову про хвороби серця і
судин, то у всій шкалі захворювань домінує саме
цей
вид
недуг.
Через
серцево-судинні
захворювання світ щорічно втрачає 17 мільйонів
життів. Тобто, у віці до 65-ти років йдуть із життя
один із восьми чоловіків та одна з сімнадцяти
жінок. Звісно, що статистика смертності
пропорційна рівню життя. Чим якісніше життя в
країні, тим на вищому рівні знаходиться система
охорони здоров’я, тим менше хворіють і
помирають люди. На жаль, наша країна не може
похвалитися високим рівнем життя. Тож за
офіційними даними МОЗ, Україна щороку
втрачає мільйон людей, які помирають від
серцево-судинних захворювань. Зокрема, це 36
відсотків чоловіків і 40,5 відсотків жінок від 24 до
65 років. Кожні 4 хвилини в Україні трапляється
інсульт, кожні 11 – інфаркт міокарда.
Якщо порівняти нашу державу з країнами
Євросоюзу, то статистика смертності від хвороб
кровообігу там значно відрізняється від того, що
маємо в Україні: смертність від хвороб системи
кровообігу (ХСК) у європейських країнах
становить 27,7 % (в Україні – 61,6 %) . У країнах
з високим рівнем життя, як, скажімо, у Фінляндії,
смертність від серцевих недуг у 3-4 рази менше
від того, що маємо у нас.
Та Батьківщини, як і матері, не обирають.
Живемо ми в Україні. І на цій землі, при цій
економіці, з цією екологією маємо жити, давати
собі раду і бути здоровими. Хоч подані вище
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мірі, якщо про це дбати, то можна харчуватися
більш-менш повноцінно. По-третє, якщо вже
здоров’я дає сигнал, то таки треба позбутися
шкідливих звичок: кинути палити, не зловживати
алкоголем.
– А стреси?
– Стресам піддаємося ми всі. Однак, чомусь
одна людина здатна справлятися і приймати у
стресових ситуаціях повноцінні рішення, а іншу
щоденне життя щораз б’є все болючіше. А
внаслідок маємо порушення серцевого ритму.
Треба усе ж у нашому складному техногенному й
інформаційному світі вчитися жити повноцінно і
бути здоровими.
– Чи існує соціальний портрет людини, в якої
виникають проблеми із серцем? Представники
яких прошарків населення найчастіше до вас
звертаються?
– Важко сказати. Колись вважали, що
захворювання коронарних артерій – це хвороби
певного стану, соціального прошарку, який має
змогу краще харчуватися, ліпше жити, провадить
інтелектуальну й культурну діяльність. Однак, це
далеко не так. На недуги серця хворіють усі: і
міністри, і водії, й інженери, і робітники.
Причини, щоправда, можуть бути різні. Лежать у
нас у відділенні сільські бабусі. Це люди
неймовірно спрацьовані. Причина захворювання
– надто важкі, непомірні, як для їхнього віку,
фізичні
навантаження.
Натомість
міське
населення хворіє скоріше від малорухливого
способу життя, як від роботи. Не можна назвати
якусь соціальну групу, котра хворіє більше, ніж
інші.
– Чи пов’язані серцево-судинні захворювання
із ендокринними проблемами? Адже наша
область ендемічна по зобу.
– Безумовно, ендокринні захворювання,
порушення щитовидної залози впливають на
серцево-судинну систему. Тиреотоксикоз і
гіпотеріоз дають підвищений чи понижений
рівень гормонів у крові, тут і криється причина
порушення серцевого ритму.
– Ваші побажання нашим читачам?
– Не забувати про прогулянки на свіжому
повітрі, займатися фізичними вправами. У будьяких умовах, навіть у кімнаті можна зробити
елементарну зарядку. Це не потребує якихось
матеріальних затрат. І в цілому треба вести
активний спосіб життя. Любити себе, а відтак не
допускати зайвої ваги тіла, не палити, не
зловживати спиртним. Хоч людям інколи легше
випити якусь таблетку, аніж працювати над
собою, усе ж, щоб не хворіти, треба постійно
працювати над собою і не забувати звертатися до
лікаря.

життя головним чином через низьку якість життя.
Звідси постійні стреси, які багатьох приводять до
алкоголізму.
– Чимало людей, напевно, не можуть собі
забезпечити дороге лікування…
– У певній мірі так. Лікування дороге. Та усе
ж, лікування хворого з першими симптомами не
таке затратне, як лікування інсульту. Однак, люди
не лікуються тоді, як хворобу легко лікувати, а
звертаються до лікаря тоді, коли «прихопило»
так, що незмога терпіти, або ж привезла в
лікарню бригада швидкої допомоги. А недуга у
такому випадку вже достатньо розвинулася.
Однак, у кожному індивідуальному випадку
лікування призначається індивідуальне. В
залежності від групи ризику, запущеності
хвороби, генетичної спадковості та інших
факторів. Нині розроблені достатньо ефективні
стандарти лікування. Є ліки дуже дорогі, є
дешевші, однак кожному підбирається той
оптимальний варіант, який йому необхідний і
доступний за ціною. Важливо, щоб люди не
нехтували хворобою («якось буде»), не шукали
панацеї
у
невідомо
якого
виробництва
біодобавках, а передусім, при першому ж сумніві,
усе ж ішли до лікаря.
– Як пересічна людина має визначити, коли
звернутися до лікаря?
– Треба усе ж час від часу міряти тиск. І
пам’ятати, що нормальний тиск це менше як
140/90. Якщо ж уже понад цю мірку, то це
серйозний сигнал. Друге: для профілактики
важливо знати і вміст холестерину в крові. Норма
не повинна перевищувати 5-ти мілімоль на літр.
Меншою від 6,1 мілімоль на літр має бути і вміст
цукру в крові. Не остання річ – окружність талії.
Чоловіки повинні не допускати, щоб окружність
талії перевищувала 102 см. У жінок ця межа – не
вище 88 см. Якщо вже більше, тоді вже є ризик,
говорячи мовою лікарів, метаболічного синдрому.
А відтак і ризик інсульту, інфаркту.
– Яке місце займають серцево-судинні
захворювання у шкалі захворювань у нашій
області?
– Серцево-судинні захворювання становлять
62 відсотки, на другому місці – захворювання
органів дихання, далі – органів травлення. Хоч
високий рівень онкозахворювань, надто багато
людей гине в авто- та інших катастрофах…
– Повернімося до профілактики серцевосудинних захворювань. Що треба робити, щоб
запобігти серцево-судинним захворюванням?
– Більше рухатися. В цілому вести активний
спосіб життя. Приємно, що окремі люди це
розуміють і стає модним катання на роликах, їзда
на велосипеді. По-друге, треба правильно
харчуватися. Не перевантажувати себе жирною і
мучною їжею. Звісно, не кожен може забезпечити
себе фруктами і соками, але все ж у доступній

Спілкувалася Людмила Марчук
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Консультують спеціалісти Рівненського територіального центру медико-соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату
_____________________________________________________________________________________

Піщук Н.О., лікар-кардіолог
- зменшення вживання солодощів та
продуктів, які містять насичені жири та
холестерин;
- відмову від паління;
- підвищення фізичної активності;
- психоемоційне розвантаження та
релаксацію.
Профілактика, спрямована на зміну
способу життя, є універсальною «вакциною»
проти артеріальної гіпертензії, а застосування
перелічених заходів сприяє зменшенню її
нових випадків на 50%.
Лікування артеріальної гіпертензії ділять
на немедикаментозне та медикаментозне.
Немедикаментозне
лікування
називають також модифікацією способу
життя, тому що його основа – це усунення
шкідливих звичок.
Так, зменшення ваги тіла на 1 кг
супроводжується зниженням систолічного
артеріального тиску на 3 мм рт. ст., а
діастолічного на 1-2 мм рт. ст.
Фізична активність сприяє зменшенню
артеріального тиску. Як правило, достатньо
швидкої ходьби протягом 30-45 хвилин
щодня або хоча б 5 разів на тиждень. Такі
навантаження, як підйом ваги, сприяють
пресорному ефекту і повинні бути виключені.
Обмеження вживання солі сприяє зниженню
артеріального тиску (АТ). Доведено, що
зменшення натрію в дієті до 5,0 г солі
(стільки солі міститься у ½ чайної ложки),
асоціюється зі зниженням систолічного АТ на
4-6 мм рт. ст. та діастолічного АТ – на 2-3 мм
рт. ст. Зниження АТ внаслідок зменшення
вживання солі більш суттєве у людей
похилого віку. Їжа повинна містити достатню
кількість калію і магнію (щоденне вживання
фруктів та овочів до 400-500 г) та калію
(молочні продукти). Рекомендується вживати
рибу тричі на тиждень. Зменшувати в раціоні
кількість жирів, особливо тваринного
походження. Обмежувати продукти, багаті на

Артеріальна гіпертензія - одне з
найбільш
розповсюджених
хронічних
захворювань людини. Майже
у 15-20%
дорослого населення України виявляють
підвищення артеріального тиску, а у осіб
похилого віку – 30-40%. Підвищення
артеріального тиску є основним фактором
ризику захворюваності та смертності від
інсульту, ішемічної хвороби серця, серцевої
недостатності
та
хронічної
ниркової
недостатності.
Згідно
класифікації,
артеріальна
гіпертензія
(АГ)
це
підвищення
артеріального тиску до 140/90 та вище, якщо
таке підвищення є стабільним, тобто
підтверджується
при
повторних
вимірюваннях (не менше, ніж 2-3 рази у різні
дні протягом 4 тижнів).
Виникнення і перебіг артеріальної
гіпертензії тісно пов’язані з наявністю
факторів ризику, а саме - вік, стать,
спадковість, маса тіла, аліментарні фактори
(кухонна сіль, кава, алкоголь), паління, стрес,
соціально-економічний
статус,
фізична
активність.
В комплекс реабілітаційних заходів,
поряд
з
лікувальною
фізкультурою,
тепловими та фізичними процедурами,
масажем,
голко-,
рефлексо-,
гірудо-,
фітотерапією обов’язково входить лікування
або профілактика артеріальної гіпертензії.
Профілактичні
заходи
щодо
артеріальної гіпертензії спрямовані на
організацію здорового способу життя і
корекцію виявлених факторів ризику. Вони
передбачають:
- обмеження вживання кухонної солі;
- зменшення маси тіла при її надлишку;
-обмеження
вживання
алкогольних
напоїв;
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холестерин. Менше вживати цукру
г/добу) і продуктів, що його містять.

(60

Продукти харчування з високим вмістом
необхідних мікроелементів:

Калій

Кальцій

Магній

Продукти з
низьким
вмістом жиру
та знежирені
продукти

Абрикоси, курага, урюк,
ізюм, чорна смородина,
чорнослив, картопля,
гарбуз, буряк, редька
Молоко, сир, йогурт, інші
молочні продукти
(нежирні), риба та
рибопродукти
Гречка, пшоно, овес, горох,
соняшник, петрушка, хрін,
гарбуз, картопля, буряк

М’ясо,
домашня
птиця, риба

Горіхи, боби,
насіння

Раціональна
дієтотерапія
дозволяє
зменшити рівень АТ у хворих з м’якою
гіпертензією тією ж або більшою мірою, ніж
монотерапія
антигіпертензивними
препаратами. Так, в дослідженні DASH
дотримання хворими низькосольової дієти,
що містить фрукти, овочі та продукти з
низьким вмістом жирів, дозволило досягнути
зниження АТ у пацієнтів з АТ на 11,4/5,5 мм
рт. ст. Нижче наводяться основні компоненти
цієї дієти.
Вид їжі
Злаки та
зернові
продукти

Овочі

Фрукти

(чорнослив), родзинки,
суниця, мандарини
джерела калію, магнію та
волокон
Знежирене або 1%
молоко, знежирена
сироватка або йогурт,
частково знежирений сир
багаті джерела кальцію та
білків
Брати тільки пісне м’ясо,
вилучити жир, тушкувати
або варити, але не
жарити, знімати шкіру з
птиці багате джерело
білків та магнію
Мигдаль, фундук, арахіс,
грецький горіх, насіння
соняшнику джерело
енергії білків та волокон

Харчові компоненти DASH-дієти
Надмірне вживання алкоголю сприяє
підвищенню АТ та викликає резистентність
до антигіпертензивної терапії. Вживання
алкоголю не повинно перевищувати 30 мл
етанолу на добу для чоловіків і 15 мл – для
жінок.
При
наявності
високого
ступеню
нікотинової залежності у хворого на АГ
доцільне
призначення
препаратів
нікотинозамісної терапії. Жувальна гумка
Nicorette 2 мг з нейтральним або м’яким
присмаком рекомендується особам, що
випалюють до 25 цигарок на добу, а 4 мг –
тим, хто щодня випалює понад 25 цигарок.

Приклади
Цільний пшеничний хліб,
хліб грубого помолу та
рослинні волокна, вівсяна
крупа забезпечує
енергією та рослинними
волокнами
Помідори, картопля,
морква, горох, гарбуз
(кабачок), брокколі, ріпа,
листова капуста,
овочевий суп, шпинат,
квасоля (боби) джерела
калію, магнію та волокон
Абрикоси, банани, фініки,
виноград, апельсини,
грейпфрути, манго, диня,
персики, сливи

Медикаментозна терапія
Вибір препарату для медикаментозного
лікування здійснюється лікарем-кардіологом
або терапевтом в індивідуальному порядку.
Для
контролю
ефективності
дії
антигіпертензивних препаратів необхідно
вести щоденник рівнів АТ.

Література:
1. Рекомендації Українського товариства кардіологів з профілактики та лікування артеріальної
гіпертензії. – К., 2001.-54 с.
2. Коваленко В.М., Корнацький В.М., Свіщенко Є.П. Організаційно-методичні заходи на виконання
Національної Програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. – К., 2001.-36 с.
3. Артеріальна гіпертензія, сучасні діагностичні та лікувальні підходи / За ред. В.О. Боброва. – 3-є
вид. доп. і перероб. – Л.: Медицина світу, 1996.-96 с.
4. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія. – К.: Моріон, 2001. – 176 с.
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Оліферчук Л.В.,
лікар-невролог, зав. відділенням.
•

Інсульт – це гостре порушення мозкового
кровообігу
(ГПМК),
характеризується
раптовою (протягом хвилин, рідше – годин)
появою
вогнищевої
неврологічної
симптоматики (рухових, мовних, чутливих
координаторних, інших порушень) і/або
загальномозковими симптомами (зміною
свідомості, головним болем, блювотою і ін.),
які зберігаються
більше 24 годин або
приводять до смерті хворого в більш
короткий проміжок часу внаслідок причини
цереброваскулярного походження.
1.
Ішемічні
–
складають
85%
(атеросклеротичні,
кардіоемболічні,
лакунарні, гемодинамічні, реологічні –
викликані
припиненням
або
значним
зменшенням кровопостачання ділянки мозку
локальною ішемією). Мають більш
сприятливий перебіг, зустрічаються частіше в
людей похилого віку.
2. Геморагічні – складають 15%
(крововилив в мозок (паренхіматозний), під
оболонку (субарахноідальний), спонтанні
(нетравматичні), епідуральні та субдуральні
крововиливи), частіше в молодих людей.
Після інсультна інвалідизація займає
перше місце серед всіх причин інвалідності
(80% хворих, що перенесли інсульт, стають
інвалідами).
У
відділенні
медико-соціальної
реабілітації
інвалідів
Рівненського
територіального центру медико-соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з
порушенням
опорно-рухового
апарату
проходять реабілітацію 705 інвалідів, які
перенесли ГПМК, з них: 1 групи – 260, 2
групи – 321, 3 групи – 124.
Основна мета реабілітаційного процесу:
• відновлення
стато-динамічної
функції
інваліда;
• максимальне відновлення побутової та
професійної працездатності;
• адаптація інваліда до середовища та
інтеграція його в суспільство.
Ефективність реабілітаційних заходів
досягається тільки при дотриманні низки
вимог:

максимал
ьно
ранній
початок проведення реабілітаційних
заходів;
• безперервність реабілітаційних заходів;
• дозованість фізичного навантаження,
адекватна загальному стану хворого, його
віку і статі;
• диференційоване використання програм
відновного лікування;
• індивідуальний підбір засобів фізичної
реабілітації;
• динамічне спостереження за соматичним,
неврологічним і психологічним станом
хворого.
У
реабілітаційному
процесі
післяінсультних
хворих
активно
використовуються такі основні методи:
І. Медикаментозне лікування (стаціонарне
та амбулаторне, протягом першого року після
інсульту – 3-4 рази, наступних двох років – 2
рази на рік, а далі – 1 раз на рік ) з
використанням
вазоактивних
засобів
(серміон, актовегін, кавінтон, інстенон,
трентал, стугерон та ін.), ноотропів
(ноотропіл,
церебролізин,
церебрум
композитум, аміналон, мексідол, семакс,
прамістар та інші); міорелаксантів (мідокалм,
баклофен
та
ін.),
седативних
і

антидепресантів;
антисклеротичних,
антигіпертензивних та інших груп.
ІІ. Лікувальна фізкультура (включає в
себе комплекс вправ, спрямованих на
8

відновлення рухової активності в уражених
кінцівках) та механотерапія (велотренажери,
еспандери,
бігова
доріжка),
які
застосовуються щоденно протягом всього
життя хворого.

антагоніста,
пресура,
постізотонічна
релаксація.
VI. Різні види рефлексотерапії (при
потребі): акупунктура, електроакупунктура,
електропунктура,
фармакопунктура,
гомеосиніатрія.
VII. Фітотерапія (седативні і серцевосудинні збори), кисневі коктейлі.
VIII. Логопедична та психологічна

ІІІ. Лікувальний масаж (сегментарнорефлекторний, точковий, лінійний). При
цьому покращуються трофічні процеси;
активізується
кровообіг
і
лімфообіг,
покращується скорочення м’язів та нервова
провідність, відновлюється працездатність
втомлених м’язів, укріплюються зв’язковий
апарат, покращується рухливість в суглобах.
Частота застосування – 3-4 рази на рік,
щороку.
IV. Фізіотерапія (електролікування –
електростимуляція,
Д’Арсонваль,
електрофорез; магніто терапія; лазеротерапія;
теплолікування).
V. М’які техніки мануальної терапії (при
потребі) – постізометрична релаксація
спастичних
м’язів,
постреципрокна
релаксація синергіста з активацією її

реабілітація.
Комплекс
медичної
реабілітації
складається тільки лікарем-неврологом
індивідуально для кожного хворого в
залежності від локалізації та виду ураження,
загального стану, віку хворого, наявності
супутніх захворювань тощо.
У загальному, відновлення рухових
функцій здійснюється в основному протягом
перших 6 місяців після інсульту, а
покращення побутових і трудових навиків
може тривати до року і більше.

Література:
1.Боголепов Н.К., Бурд Г.С., Дубровская Н.К. Реабилитация больных при острых нарушениях
мозгового кровообращения: Методические рекомендации. – М.: Медицина, 1975. – 50 с.
2.Гехт А.Б., Гусев Е.И. Лечение больных инсультом в восстановительный период // Doctor. –
2003. – №3. – С. 33-35.
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Боровець Т.В.,
реабілітолог, зав. відділенням
Реабілітація дітей – це безперервний процес, який ґрунтується на принципах ранньої діагностики,
раннього лікування, ранньої медичної реабілітації і психолого-педагогічної корекції, соціальної
адаптації та роботи разом з батьками.
При виявленні показів до реабілітації відновне лікування повинно починатись якнайраніше і
тривати безперервно до досягнення тих результатів, які в рамках існуючого захворювання рахуються
максимально можливими.
Дитина з її бідою повинна бути в центрі уваги. Чим складніше інвалідизуюче захворювання має
дитина, тим більшої допомоги вона потребує.

Дитяче
відділення
Рівненського
територіального центру медико-соціального

соціальний супровід сім’ї (оцінка рівня
розвитку дитини, корекційні заняття з
реабілітологом, дефектологом, психологом,
стимуляція
вікових
рухових
навиків,
інформаційна підтримка
та психологічна
допомога батькам, навчання їх методом
лікувального
догляду
і
доступним
лікувально-корекційним заходом в домашніх
умовах).
ІІІ. Соціально-психологічна реабілітація і
адаптація дітей-інвалідів (залучення дітей до
суспільного життя шляхом участі в діяльності
літературно-мистецького
клубу
«Крок»,
програма свят, різних культурних заходів як
для дітей, так і для всієї родини, спілкування
дітей з допомогою комп’ютера).
Щоденно відділення надає різнопланову
кваліфіковану
індивідуальну
допомогу
відновного
лікування
на
стаціонарі,
стаціонарі вдома, а амбулаторне лікування та
реабілітація проводиться в Центрі в разі
потреби.

обслуговування та реабілітації інвалідів з
порушенням
опорно-рухового
апарату
створене у жовтні 2002 року.
На обслуговуванні перебувають діти
віком від 1 до 18 років неврологічного і
ортопедо-травматологічного профілю.
Мета діяльності – допомога дітям
досягнути максимальної незалежності
у
функціонуванні та якнайповнішої соціальної
інтеграції.
Основні
напрямки
роботи
відділення:
І.
Консультативна
та
лікувальнореабілітаційна допомога (консультативний
прийом лікарів, масаж, ЛФК, кінезо- та
механотерапія, рефлексотерапія, фізіотерапія,
ортопедична
корекція,
медикаментозне
лікування).
ІІ. Комплексний медико-педагогічний
підхід до дитини, робота з членами її сім’ї,
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В Центрі дітей-інвалідів навчають
працювати на комп’ютері для розвитку
дрібної моторики, мислення, пам’яті, уваги та
мовлення.
Для покращення ефективності реабілітації
в реабілітаційну програму введені методики:
логоритміка, елементи методів Монтесорітерапії,
Бобат-терапії,
методика
Стрельнікової, масаж біологічно-активних
точок за Дьяковою, стимуляція вікових
рухових навиків за методикою Бадаляна,
Янутанець, зонтів масаж за Новиковою,
методики раннього педагогічного розвитку за
Архиповою з використанням рефлекторнонавантажувального пристрою «Гравіс тат»,
розвиток ручної моторики за методиками
Кальцової
та
Цвинтарного,
методика
фармакопунктури.
«Стержнем»
відділення
дитячої
реабілітації Центру є інтеграція зусиль
спеціалістів, також батьків у забезпеченні
максимальної соціальної адаптації дітейінвалідів до умов зовнішнього середовища.
Всі послуги відділення безкоштовні.

Фахівці відділення проводять обстеження
дитини і у відповідності з висновками ЛКК,
складають індивідуальну програму її
реабілітації.
Етапи реабілітації інтегруються між
фахівцями залежно від індивідуальної
реабілітаційної програми.
Фахівці працюють з дітьми над розвитком
статичних, локомоторних функцій, дрібною
моторикою,
корекцією,
рівновагою
сенсорних
функцій,
розвитком
функціональної системи пізнавальної сфери і
мови.

Для Миколи Дмитровича Климчука, лікаря з с. Новий Корець (Рівненської області) наче грім
серед ясного неба пролунав вирок – рак товстого кишечника, необхідне негайне оперативне
втручання. Автор статті пише, як йому вдалося одужати, адже на думку Миколи Климчука
причиною цієї важкої недуги є… грибок.
Доказую, що хворий на рак це невірне
трактування, це є ураження того чи іншого
органу грибком. Дійшов я до такого висновку
тому, що мені лікарю, поставили діагноз "рак
товстого кишечника", це вже фініш в житті.
Діагноз такий було поставлено районною
лікарнею.
Після
різних
випробувань
лікарських препаратів над собою я дійшов до
вживання трихополу. Після хаотичного
прийняття його протягом декількох тижнів
мені стало набагато краще і тут я вперше
засумнівавсь у вірусній причині пухлин.
Через років 8 порекомендував полікуватись
трихополом онкохворому на легені, четверта
стадія і він прожив замість 1,5-2 місяці ще 3,5
роки.
Про це я написав в району газету. Після
цієї статті звернувся до мене онкохворий на
кишечник, який після запропонованого мною

лікування прожив ще чотири роки. Я дійшов
висновку, що збудник пухлини це грибок.
Можливо хтось назве це утопією, але я не
буду страждати, нас так навчили. Я можу
обмінятись думками, дійти до спільних дій з
тим професором або іншими науковими
працівниками, яким й був поставлений
діагноз рак. Вони своїм чи іншим методом
вилікувались і прожили б після цього стресу
хоч років 15-20, а ті теоретики яких так
навчили і вони хочуть оцінювати практичні
факти, я з ними не згідний дружити.
З’являється пухлина, по всьому організму
функціонує багато тисяч мікрометастазів.
Хочу пояснити на такому прикладі, якщо
жінка завагітніла перші 2-3 тижні, ніхто не
скаже що вона вагітна це є зачаток (зародиш)
і лише через 9 місяців буде дитина, так і в
нашому випадку. Рентген, УЗІ бачать
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пухлину, великі метастази, а мікрометастази
яких вже тисячі в організмі їх ніхто не
бачить, а вони через певний час, при їх
інтенсивному підгодовуванні вуглеводами
дадуть про себе знати. І тоді хворий помирає
від тих тисяч метастазів, які перекривають
роботу того чи іншого ограну. Тому ціль моєї
методики заключається в тому, щоб в першу
чергу знищити оті тисячі метастазів і убити
трихомонаду в самій пухлині. В результаті
чого
пухлина
почне
пом'якшуватись,
зменшуватись і в кінці стане малою і твердою
із-за проростання в неї рубцевої тканини.
Моя методика лікування полягає в тому,
що хворий повинен лікуватись у вечірній час
з 16.00 до 24.00 год., коли грибок
розмножується тоді ми його повинні
знищувати: протигрибковими препаратами
(метрагіл,
метранідазол,
тинідазол),
окисленням всього організму, вживанням
часнику,
олії,
освяченої
води
та
струшуванням всього організму.
Лікування
слід
розпочати
з
цілеспрямованого харчування. Перш за все
потрібно повністю перейти на кислу їжу:
борщ щавлевий, капусняк, розсольник, а
якщо борщ зі свіжої капусти або червоного
буряка, то з додаванням за смаком оцту. До
таких перших страв слід обов'язково
додавати
м'ясо
(свинину,
яловичину,
телятину, курятину тощо).
Хворий повинен з'їдати не менше однієї
головки часнику за день, додаючи більшу
частину роздавленого часникодавкою в перші

кислі блюда (п.1), а залишок — з сирим
салом (не копченим, не вареним, не
смаженим) розміром як 1-3 сірникові
коробки.
Окислення організму потрібно досягти в
найближчий тиждень різними методами, і
тримати на такому рівні протягом всього
лікування, щоб кров стала кислою, а не
солоною.
Свою
методику
я
обґрунтовую
відкриттями:
– канадського мікробіолога Гастона
Нессанса;
– доктора медичних наук Тетяни
Плетньової;
– біохіміка Тамари Свищевої та інших
видатних людей.
Усі дослідження цих науковців фактично
зводяться до визнання паразитарної природи
пухлин. А всю клініку протікання раку,
психічного напруження випробував на собі
20 років тому, вилікувавсь і це лікування
рекомендую
іншим.
Про
результати
виліковування пишуть самі хворі в газетах
"Порадниця", "Високий замок", "Галицький
шлях", "Вільне слово". А листи вдячності
отримую з країн колишнього Радянського
Союзу, Ізраїлю, США, Португалії та різних
областей України і це дає мені наснагу
розробляти і розвивати лікування свого
методу.
Звертайтесь за телефоном: 8 (03651) по
області (251), 2-35-35, дзвонити з 21.00 до
23.00.
Микола Климчук

Екс-голова Перемишлянської РДА
Михайло Дедишин стверджує, що переміг... рак
Для Михайла Дедишина, який свого часу
очолював
Перемишлянську
райдержадміністрацію і цим добре відомий
нашим читачам, діагноз львівських онкологів,
встановлений йому 19 травня минулого року,
пролунав наче грім серед ясного неба. Рак
шлунка, необхідне негайне оперативне
втручання, – констатували медики. Після
декількох безсонних ночей та тривожних
вагань Михайло Володимирович категорично
відмовився від операції і залишив у лікарні
традиційну у таких випадках заяву: про
наслідки попереджений, від оперативного
втручання відмовляюся...

Як правило, такі відмови пишуть або ж
безнадійно хворі, або ті, хто вирішив
спробувати усі можливі і неможливі
нетрадиційні методи боротьби з недугою.
Михайло Дедишин - з другої когорти.
Прийняв рішення не здаватися та поринув з
головою у спеціальну літературу. За деякий
час йому на очі потрапила стаття лікаря
Миколи Климчука з с. Новий Корець
(Рівненська область). Автор описував, як
йому вдалося одужати, переконував - рак
можна подолати, треба лише щиро повірити і
дотримуватися необхідних рецептів. На
Михайла Володимировича ця стаття справила
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метастази
раку,
тобто
колонії
цих
трихомонад".
Михайло
Дедишин
вхопився
за
твердження лікаря Микола Климчука як за
рятівну соломинку. Віднайшов його у с.
Новий
Корець,
почав
застосовувати
розроблену ним методику лікування.
Зараз
Михайло
Володимирович
упевнений, що йому вдалося неможливе - без
оперативного втручання подолати рак. Про
це він і заявив нашому кореспонденту,
просячи при нагоді розповісти читачам газети
про його досвід у боротьбі з важкою недугою.
А
ґрунтується
він,
насамперед,
на
застосуванні протигрибкових препаратів,
спеціальній дієті, окисленні всього організму,
вживанні часнику, олії, освяченої води та ін.
Та найголовніше, каже Михайло Дедишин,
треба вірити у своє зцілення і тоді можна
досягти неможливого.
Учорашній пацієнт онкологічної лікарні
стверджує, що завдяки методиці М. Климчука
у нього припинився біль у шлунку, аналізи
крові нормалізувалися, а УЗД-обстеження дає
всі підстави для оптимістичних прогнозів.
Повертатися назад до онкологів М. Дедишин
не хоче за будь-яку ціну. "Навіщо? - різко
перепитує, - Хіба для того, щоб глянути їм у
вічі і змусити визнати свою помилку?"
Вірити чи не вірити у методику, яка
допомогла Михайлу Володимировичу, звісно,
справа за читачем. Ми просто вирішили дати
можливість дізнатися жителям нашого
району про те, що такий досвід існує.
Заради справедливості, не можемо не
навести слова головного лікаря дитячої
онкологічної клініки, що знаходиться на вул.
Дністровській у Львові, який свого часу
сказав: численні екстрасенси, представники
нетрадиційної медицини, які твердять, що
лікують рак, беруть на себе великий гріх. Бо,
як правило, їхні пацієнти все одно рано чи
пізно вертаються до онкологів, та найцінніше
- час уже втрачено і хворим тоді уже вкрай
складно допомогти.

неабияке враження, особливо ж сенсаційним
видавалось твердження лікаря про те, буцімто
пухлину можна здолати з допомогою
антигрибкових препаратів, адже на думку
Миколи Климчука причиною цієї важкої
недуги є... грибок.
На перший погляд у це просто
неможливо повірити. Бо як тоді бути із
численними онкоцентрами, де щороку
помирають діти і дорослі, знесилені
смертельною недугою? І багатотисячною
армією медиків, які намагаються за будь-яку
ціну порятувати хворих? Невже стільки
людських життів обірвалися лиш тому, що
офіційна медицина обрала хибний шлях
лікування онкохворих?
У своїй статті Микола Климчук не
береться судити про це напевне, дає лише
рецепти, які свого часу допомогли йому
перебороти рак.
Свою методику лікар з Рівненської
області обґрунтовує на підставі офіційно
невизнаних ще у 1946 р. відкриттів у галузі
мікробіології канадця Гастона Нессанса,
доктора медичних наук Тетяни Плетньової з
Саратова та біохіміка з Сибіру Тамари
Свищевої,
доктора
медицини
Масачусетського університету Кларк. Усі
дослідження цих науковців, фактично,
зводяться до визнання паразитарної природи
ракових клітин. Відповідно і робиться
висновок. Цитуємо статтю "Незатребувані
відкриття, які перемогли рак" Наталі
Глазкової, почесного академіка МАЕН,
опубліковану у газеті "Таємна доктрина" (№
19, 2000 р.): "Якщо ракові клітини є
паразитами, а не людськими клітинами,
значить і лікувати рак слід у інший спосіб.
Рак – це імунодефіцитний стан, коли імунітет
майже на нулі. Тож слід застосовувати
насамперед імуномодулятори спільно з
трихополом та антибіотиками. Але у
жодному разі не можна лікувати рак
радіовипромінюванням та хіміотерапією
цитостатиками, які викликають гігантський
ріст амебовидних трихомонад і нові

Мар'яна Конвіцька
Про М. Климчука читайте:
Корнійчук М. Микола Климчик: "Навіть від раку можна відчепитися" // Вільне сл. – 2007. – 22
берез. – С.1,13-14.
Климчук М. Чому зникає довгожительство // Вільне сл. – 2007. – 19 квіт. – С.14.
Відмінив смертельний вирок сам собі лікар Микола Климчик // Рідний край. – 2004. – 9 черв. –
С.3.
Ющук Б. Повертає з того світу після себе інших // Панорама. – 2004. – 30 січ. – С.6.
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Кияшко Андрій Іванович, лікар, психіатр-психотерапевт
Ці поради призначені передусім для людей, в яких, внаслідок якогось фізичного або
психічного дефекту, обмежені можливості для нормальної життєдіяльності, а також для
їхніх родичів. Термін «інвалід» я вважаю невдалим, адже він вказує на якусь
неповноцінність людини. На мою думку, багато що залежить від правильного
ставлення до себе, свого захворювання і навколишнього світу. Сподіваюсь, інші читачі
також знайдуть у цих порадах щось корисне для себе. Нічого нового і незвичайного тут
ви не знайдете. Все, або майже все, докладно і неодноразово описано у спеціальній і
науково-популярній літературі, відомо з життєвої практики, але в житті багато хто про
це чомусь забуває.
Моє завдання – у простій та доступній формі розповісти про те, як я допомагаю
своїм пацієнтам вирішувати їхні проблеми. Головна цінність «порад» – практичність.
Все викладене нижче дійсно ефективно працює і активно використовується в роботі
лікарів і психологів.

розпачі через те, що у мене немає чобіт, поки
не побачив людину без ніг».
Не так важливо, що в чомусь ви
поступаєтеся здоровим людям, головне – це
бажання жити і перемагати. Чому «інваліди»
здатні писати книги і картини, ставити світові
рекорди, підкоряти гори, перепливати моря, а
«здорові» стають жебраками, волоцюгами?
Задумайтеся над цим, а краще – знайдіть
таких «інвалідів» і запитайте, як їм це
вдається.

Увага: Я постійно зустрічаюся з однією і
тією самою помилкою – людина розмовляє з
психологом або читає книгу з психології і
чекає, що моментально вирішаться всі її
проблеми, почнеться нове, щасливе життя.
Люди, так не буває!!! Аби домогтися
результату – потрібно постійно працювати
над собою. Психолог (психотерапевт)
допоможе вам розібратися в чому причина
ваших труднощів, в які способи їх
перебороти і як знайти сили для цього. Але
ніхто і ніколи не буде вирішувати за вас
ваші проблеми!!! Поки ви цього не
зрозумієте, будь-які поради будуть марними!

Порада 2:
Любіть себе
Найближча і рідна людина для вас – це ви
самі. Любіть в собі все: свою зовнішність,
тіло,
розум,
почуття.
Прокинувшись,
подивіться у дзеркало, посміхніться собі,
побажайте доброго ранку і гарного дня
своєму відображенню. Це додасть вам
упевненості й сили, адже заради коханої
людини
можна
гори
звернути.
Найефективніша життєва настанова: «Я
гарний, і навколишній світ гарний».
Щасливі люди живуть саме за цим
принципом.
Любов до себе не повинна переходити в
самозакоханість, коли людина перестає
помічати свої недоліки. Для цього періодично
дивіться на себе з точки зору навколишніх.
Спробуйте подумки перетворитися на іншу

Порада 1:
Не треба себе жаліти
Жалість віднімає у вас сили і час,
необхідні для інших справ, і не дає взамін
нічого,
окрім
почуття
власної
неповноцінності. Хвороба або нещасний
випадок, які зробили вас інвалідом, вже
сталися, і нічого змінити не можна. Потрібно
жити
у
своєму
нинішньому
стані,
сьогоднішнім днем, тобто тут і зараз. Це не
означає, що ви повинні змиритися зі своєю
недугою. Навпаки, всю енергію і волю
потрібно направити на компенсацію дефекту,
щоб домогтися успіху і здійснити свої
бажання. Східна мудрість говорить: «Я був у
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людину і уявіть, як вона вас сприймає, як
виглядають з боку ваш вираз обличчя, голос,
поведінка. Чому ця людина поставилася до
вас у конкретній ситуації саме так, а не
інакше. Перш ніж починати боротися з
виявленим недоліком, подумайте: може, в
інших ситуаціях він є, навпаки, вашим
достоїнством і приносить більше користі, ніж
шкоди.

обмеженими можливостями, але це не
означає виконувати всі її примхи і терпіти
грубість з її боку. Навколишні не зобов’язані
вгадувати
ваші
бажання
і
настрій,
здогадуватися, чого ви зараз хочете. Ти – це
ти, вони – це вони, якщо чогось хочеш –
скажи про це.
Особливо актуально це для родини, де
зростає дитина з обмеженими можливостями.
Природне і зрозуміле бажання батьків хоч
якось компенсувати дитині її недолік, але
вони не вічні, а в дитини попереду доросле
жорстоке життя, і як вона у ньому
пристосується – багато в чому залежить від
отриманого виховання. З іншого боку, не
можна
позбавляти
дитину
дитинства,
перетворюючи її життя на суцільну муштру,
інакше ви отримаєте «олов’яного солдатика»,
не здатного на любов і співчуття. Тому
необхідно шукати «золоту середину».

Порада 3:
Не замикайтеся в собі
Багато
людей
з
обмеженими
можливостями
замикаються
в
собі,
озлобляюються на весь світ, вважають, що
вони нікому не цікаві і не потрібні, що
навколишні не розуміють їх і глузують з них.
Це небезпечна омана! Люди навколо вас не
винуваті в тому, що з вами відбулося. Ваші
проблеми, переживання не такі неповторні і
нерозв’язні. Повірте, є багато людей, які
стикаються з такими самими проблемами і
успішно їх вирішують. Таких людей потрібно
шукати усіма можливими способами: через
лікарів,
соціальних
працівників,
ЗМІ,
Інтернет тощо. Разом можна впоратися з
будь-яким лихом. Подумайте: «А чим я
цікавий?» Якщо ви щось знаєте, вмієте,
робите і до чогось прагнете, то обов’язково
найдуться однодумці, з якими вам буде
цікаво спілкуватися. Коли людина цікава, то
її починають поважати і перестають звертати
увагу на дефекти і недоліки.
Звичайно, вам у житті неодноразово
зустрінуться хами і покидьки, які вас
образять або жорстоко поставляться до вас.
Таким потрібно давати відсіч відразу і
жорстко, незважаючи на їхній вік, посаду і
фізичну силу, іншої мови вони не розуміють.
А для цього потрібно бути сильним,
насамперед морально, і знову ж таки – мати
друзів. Не треба накопичувати в собі образи!

Порада 5:
Визначіть, чого ви хочете.
Лихо багатьох людей у тому, що вони не
знають, чого хочуть. Мені часто доводиться
чути – «Я нещасний». Але один нещасний
тому, що йому нема чого їсти, а інший –
тому, що його «Мерседес» гірший за
сусідський. «Нещастя» виникає від якоїсь
нереалізованої
потреби,
тому
добре
подумайте над тим, що саме і чому вас
турбує, і чого ви хочете насправді. Це не так
просто, як здається на перший погляд. Буває,
що справжня проблема, усвідомлена або
неусвідомлена, приховується за іншими
проблемами.
У мене була пацієнтка, яку непокоїли
головні
болі,
дратівливість,
швидка
стомлюваність. Вона вважала, що це
пов’язане з тим, що вона багато палить.
Традиційні методи лікування ефекту не
давали. Коли ми почали над цим працювати,
раптом з’ясувалося, що основною причиною
надмірного паління є неусвідомлене бажання
уникнути статевої близькості з нелюбом. У
результаті: жінка розвелася з чоловіком,
змінила роботу, у неї нормалізувалося
самопочуття, вона стала значно менше
курити, і найголовніше – відчула себе
щасливою.
Визначившись зі своїми бажаннями і
прагненнями, не кидайтеся їх одразу
реалізовувати, а знову гарненько подумайте –

Порада 4:
Як ставитися до своїх близьких.
На жаль, деякі інваліди з часом стають
постійно незадоволеними людьми, особливо
щодо своїх родичів. Аби цього не
відбувалося,
потрібно
дотримуватися
принципу: будь вдячний за те, що для тебе
роблять, не подобається – роби сам.
Звичайно, потрібно піклуватися про людину з
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«А чи дійсно мені це потрібно?». Представте
у всіх подробицях той стан, коли мета уже
досягнута. Що ви при цьому відчуєте? Як до
вас стануть ставитися ваші родичі і
оточуючі? Чи не з’являться від цього нові,
серйозніші проблеми?
Типовий приклад – історія Остапа
Бендера. Він поставив перед собою ясну і
конкретну мету («мільйон для повного
щастя»), приклав масу зусиль і цілком
закономірно домігся свого. При цьому він
особливо не замислювався над тим – а що ж
буде потім? Звідси й сумний кінець.

конфліктних ситуаціях. Згадайте ситуацію зі
свого минулого, коли ви почували себе
комфортно, впевнено, коли у вас все
виходило. Тобто, знайдіть такого себе в
минулому, яким би ви хотіли бути сьогодні.
Необхідно знову пережити ту ситуацію у всіх
подробицях: зовнішність і голоси ваших
співрозмовників,
навколишнє
оточення,
заходи, смак їжі, як ви були одягнені, що
відчували в той момент тощо.
УВАГА: таку ситуацію і відчуття
потрібно саме пережити, тобто знову стати
учасником, а не стороннім глядачем.
Запам’ятайте знайдений стан і поверніться в
сьогодення. Тепер треба закріпити знайдений
стан. Складіть пальці руки у будь-який
особливий жест або стисніть монету в кулаку
– тепер у важкі моменти достатньо повторити
цей рух, аби «активізувати» необхідний стан.
Ця техніка спочатку видається складною, але
після певного тренування на пошук,
закріплення і виклик необхідного ресурсу
витрачається менше часу, ніж на читання цих
рядків. Доказом ефективності цієї методики
слугує те, що з найдавніших часів люди
користуються різними талісманами. Талісман
– це той самий «якір», що викликає почуття,
необхідні для досягнення успіху.
Дуже рідко зустрічається ситуація, коли
людина не може знайти у своєму минулому
необхідний «ресурсний» стан. У цьому
випадку необхідно представити потрібний
стан у вашому майбутньому, а далі діяти так
само.
У важких життєвих ситуаціях добре
допомагає
метод
«Робінзона
Крузо».
Згадайте, опинившись на безлюдному
острові, герой на одній половині аркуша
написав те, чого він був позбавлений, а на
іншій половині – те, що мав. У результаті
виявилося, що в його розпорядженні є все
необхідне, аби вижити, хоча спочатку
ситуація здавалася безвихідною. У житті цей
метод допомагає реально оцінити труднощі,
що виникли, знайти можливі шляхи
вирішення проблеми. Головне – проводити
оцінку максимально об’єктивно, начебто ви
оцінюєте труднощі і можливості сторонньої
людини.

Порада 6:
Ставте перед собою конкретні цілі
Мета повинна бути гранично конкретною.
Наприклад, у вас обмежена рухливість, тому
вузька коло спілкування і важко знайти
відповідну роботу вдома. Ви вирішуєте
придбати комп’ютер для роботи і виходу в
Інтернет, для чого, у свою чергу, необхідно
мати 300-500 доларів. Отже, перед вами
конкретна сума, тепер думайте, як її
отримати: заробити, накопичити, зайняти,
щось продати тощо. Обираєте найбільш
прийнятний варіант (або кілька варіантів
одночасно) і починаєте діяти! Тобто, головне
(стратегічне) завдання потрібно розділити на
більш дрібні підзавдання, які вирішити
значно простіше.
У
подальшому
необхідно
щодня
аналізувати, що конкретно зроблено по
кожному напрямку, у чому причини невдач і
затримок. При необхідності корегуйте
розв’язані в цей момент підзавдання або свої
дії. Не розгублюйтесь, якщо щось не
виходить. Конкретна мета плюс завзятість
обов’язково дадуть очікуваний результат!
Порада 7:
Шукайте невикористані сили і
можливості
«Всі ресурси, необхідні для досягнення
успіху, наявні в кожного» – це один з
основних постулатів психології. Проблема в
тому, щоб зуміти скористатися цими
ресурсами. Наприклад, вам не вистачає
впевненості в собі, наполегливості, спокою в

Кияшко А. І. Поради психотерапевта людям з обмеженими можливостями
<http://dcp.org.ua/parents/pubbat/6187.html> (2007, трав., 29)
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1. Верховна Рада України, Закон, від 22.03.2007
№ 818-V
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
2. Верховна Рада України, Постанова від
17.04.2007 № 943-V
Про відхилення проекту Закону України про
внесення змін та доповнень до Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" (щодо участі благодійних та
громадських організацій у реалізації державної
політики у сфері соціальної захищеності
інвалідів)
3. Верховна Рада України, Постанова від
17.04.2007 № 944-V
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реабілітації
інвалідів (щодо соціально-культурної та творчої
реабілітації)
4. Кабінет Міністрів України, Постанова від
07.02.2007 р. № 150
Про затвердження Порядку виплати деяким
категоріям інвалідів грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки та вартості
самостійного санаторно-курортного лікування.
5. Кабінет Міністрів України, Постанова від
07.02.2007 р. № 156
Про внесення змін до пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005
р. № 179
6. Кабінет Міністрів України, Постанова від
07.02.2007 р. № 175
Про затвердження Порядку розподілу коштів
державного
бюджету,
спрямованих
на
забезпечення розвитку житлового фонду
соціального призначення
7. Кабінет Міністрів України, Постанова від
14.02.2007 р. № 228
Про порядок виплати та розміри грошових
компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування
8. Кабінет Міністрів України, Постанова від
01.03.2007 № 304
Питання розвитку виробництва технічних
засобів реабілітації
9. Кабінет Міністрів України, Постанова від
01.03.2007 .№ 306
Деякі питання придбання технічних та інших
засобів реабілітації
10. Кабінет Міністрів України, Постанова від
14.03.2007 № 444
Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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бюджеті для надання одноразової
матеріальної допомоги інвалідам
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 03.05.2007 № 683
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21
березня 2007 р. N 513
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 03.05.2007 № 684
Про поліпшення матеріального
забезпечення окремих категорій населення
Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
03.05.2007 № 685
Про додаткові заходи щодо поліпшення
матеріального забезпечення окремих категорій
населення
Кабінет Міністрів України, Постанова від
09.03.2007 р. № 181
Про продовження строку дії постанови
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004
р. № 698
Міністерство праці України; Наказ від
12.03.2007 № 97
Кваліфікаційні вимоги до підприємстввиконавців
державного
замовлення
на
виготовлення, поставку та ремонт технічних та
інших засобів реабілітації, виготовлених за
індивідуальним замовленням, усіх форм
власності
Міністерство праці України; Наказ/Положення
від 12.03.2007 № 97
Деякі питання придбання технічних та інших
засобів реабілітації
Міністерство юстиції України; Лист від
14.03.2007 № 34-48-73
Щодо набрання чинності постанови Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 р. N 70 Про
реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні"
Пенсійний фонд України; Лист від 07.03.2007
№ 3855/03-30
Щодо сплати внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування фізичними
особами-суб'єктами
підприємницької
діяльності,
які
використовують
працю
інвалідів
Фонд соціального захисту інвалідів України;
Лист від 07.03.2007 № 1/5-218
Додаткове роз’яснення щодо стягнення
адміністративно-господарських санкцій із
суб'єктів господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування, і на лист N
06ю-261/1095 від 02.07.2004 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2007 р. № 150
Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів
грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки а вартості самостійного
санаторно-курортного лікування
Відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Кабінет
Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, що
додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
Прем'єр-міністр України

В. Янукович
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. № 150

ПОРЯДОК
виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної
путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування
лікування супутніх захворювань відповідно
до медичних рекомендацій, якщо протягом
трьох календарних років такі особи не
одержували
безоплатної
путівки
до
санаторно-курортного
закладу
і
не
виплачувалася за це грошова компенсація за
путівку та за самостійне лікування у
зазначений період Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань;
іншим інвалідам, якщо вони протягом
трьох календарних років не одержували
безоплатної путівки до санаторно-курортного
закладу.
3. Підставою для виплати грошової
компенсації за путівку та за самостійне
лікування є такі документи:
заява інваліда про виплату грошової
компенсації;
медична довідка за формою 070-О щодо
необхідності
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням;
документ про сплату повної вартості
санаторно-курортної путівки, що засвідчує
проходження
інвалідом
санаторнокурортного лікування (тільки для виплати
грошової
компенсації
за
самостійне
лікування);
посвідчення інваліда, що підтверджує його
належність до категорії громадян, зазначених
у пункті 2 цього Порядку.

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм виплати
грошової компенсації замість санаторнокурортної путівки та вартості самостійного
санаторно-курортного лікування (далі —
грошова компенсація за путівку та за
самостійне лікування) деяким категоріям
інвалідів, та її розміри.
Дія цього Порядку не поширюється на
осіб, інвалідність яких пов'язана з наслідками
Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни,
інвалідів, зазначених в абзаці третьому
частини першої статті 6 Закону України "Про
жертви нацистських переслідувань", та на
дітей-інвалідів.
2. Виплата грошової компенсації за
путівку та за самостійне лікування
проводиться
на
підставі
медичних
рекомендацій відповідно до законодавства,
що визначає право інвалідів на безоплатне
забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням,
у
розмірах,
визначених
відповідно до пункту 4 цього Порядку,
управлінням праці та соціального захисту
населення за місцем перебування на обліку
для
забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням:
особам, інвалідність яких пов'язана з
нещасним випадком на виробництві або
професійним захворюванням, що потребують
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за одним із законів.
Умови виплати грошової компенсації за
путівку
11.
Грошова компенсація за путівку
виплачується інваліду, якщо він протягом
попередніх трьох календарних років не
одержував безоплатної санаторно-курортної
путівки (не рахуючи рік, коли інвалід
звернувся за нею).
Уперше
грошова
компенсація
виплачується інваліду, який перебуває на
обліку
для
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням (у разі звернення із
заявою про її виплату) через три роки після
набрання чинності Закону України "Про
реабілітацію інвалідів в Україні".
Після виплати інвалідові зазначеної
грошової компенсації період повторного
перебування його на обліку для забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням
обчислюється з дня подання ним необхідних
документів.
12. У разі зміни статусу інваліда період
перебування його на обліку для виплати
грошової
компенсації
за
путівку
обчислюється з дня набуття нового статусу.
Умови виплати грошової компенсації за
самостійне лікування
13. Грошова компенсація за самостійне
лікування інваліда виплачується один раз на
три календарних роки, якщо інвалід не
одержував безоплатної путівки до санаторнокурортного закладу, у розмірі, обчисленому
відповідно до пункту 4 цього Порядку, на час
проведення оздоровлення.
14. Право на грошову компенсацію за
самостійне лікування настає з дня звернення
із заявою про її виплату один раз на три
календарних роки (рахуючи рік, коли інвалід
проходив самостійно санаторно-курортне
лікування).
Після отримання інвалідом грошової
компенсації період повторного перебування
його на обліку для забезпечення санаторнокурортного лікування обчислюється з дня
подання ним необхідних документів.
У разі отримання грошової компенсації за
путівку протягом трьох календарних років
грошова компенсація за самостійне лікування
не виплачується за зазначений період.

4. Грошова компенсація за путівку та за
самостійне лікування нараховується і
виплачується в таких розмірах: інвалідам І і II
групи — 75 відсотків, III групи — 50
відсотків
розміру
середньої
вартості
санаторно-курортної
путівки,
що
визначається Мінпраці за поданням Фонду
соціального захисту інвалідів, погодженим з
Мінфіном, щороку до 15 березня в межах
обсягу
бюджетних
коштів,
виділених
відповідно до Закону про Державний бюджет
України на поточний рік.
5. Грошова компенсація за путівку та за
самостійне лікування інваліду, який працює
(навчається), виплачується
на
підставі
довідки з місця роботи (навчання) про те, що
він протягом трьох років не одержував
безоплатну санаторно-курортну путівку.
Зазначені види компенсації призначаються
і виплачуються управлінням праці та
соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій.
6. У разі коли інвалід одержав безоплатну
путівку не через орган праці та соціального
захисту
населення, виплата грошової
компенсації за путівку та за самостійне
лікування такій особі не проводиться.
7. Інваліду, який перебуває на повному
державному утриманні, грошова компенсація
за путівку та за самостійне лікування
виплачується згідно з цим Порядком.
8. Грошова компенсація за путівку та за
самостійне лікування, не одержана інвалідом
з вини органу виконавчої влади, виплачується
без обмеження будь-яким строком.
У разі смерті інваліда, який мав право на
таку компенсацію, не одержана ним сума не
виплачується.
9. Витрати, пов'язані з виплатою грошової
компенсації за путівку та за самостійне
лікування, інвалідам, які перебувають на
обліку
для
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням, покриваються за
рахунок коштів державного бюджету в межах
видатків, передбачених Мінпраці на цю мету.
10. У разі коли інвалід має право на
одержання двох і більше видів компенсації
згідно з кількома законами, йому надається
право вибору в одержанні суми компенсації
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 лютого 2007 р. № 228
Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
Відповідно до статті 28 Закону України
"Про реабілітацію інвалідів в Україні"
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок виплати грошових
компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування
автомобілів
та
на
транспортне обслуговування, що додається.
2. Установити, що грошові компенсації
на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів виплачуються починаючи з 1
січня
2007
р.
інвалідам,
законним
представникам дітей-інвалідів, що мають
автомобілі та мотоколяски, — у розмірі
відповідно 142 та 94 гривні, на транспортне
обслуговування — у розмірі 192 гривні.
Особам, зазначеним у підпунктах 2 і 5
пункту 14 затвердженого цією постановою

Порядку, виплата компенсації на транспортне
обслуговування провадиться починаючи з 1
січня 2008 року.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 17
березня 1998р. № 296 "Про затвердження
Положення
про
виплату
інвалідам
компенсації на бензин, ремонт і технічне
обслуговування
автомобілів
та
на
транспортне обслуговування" (Офіційний
вісник України, 1998 p., № 11, ст. 399);
постанову Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2001 р. № 680 "Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України" (Офіційний вісник України, 2001 p.,
№ 26, ст. 1171).

Прем'єр-міністр України

В. Янукович
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. № 228

ПОРЯДОК
виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів
та на транспортне обслуговування
інвалідам будь-якої іншої категорії — за
розпорядженнями Міністерства праці та
соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних,
Головного управління соціального захисту
населення Київської міської, управління
праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської держадміністрацій
(далі — головні управління соціального
захисту).
Розпорядження управління виконавчої
дирекції оформляється у трьох примірниках,
один з яких залишається в управлінні
виконавчої дирекції, другий вкладається в
особову справу інваліда внаслідок трудового
каліцтва, третій надсилається головному
управлінню
соціального
захисту,
де
перебуває інвалід на обліку для забезпечення
автомобілем.
Розпорядження головного управління

Загальна частина
1. Грошові компенсації на бензин, ремонт
і технічне обслуговування автомобілів та на
транспортне
обслуговування
(далі
—
компенсації)
виплачуються
інвалідам,
законним представникам дітей-інвалідів, які
відповідно до законодавства мають право на
забезпечення автомобілями.
2. Компенсації призначаються:
особам, інвалідність яких пов'язана з
трудовим каліцтвом, що настало від
нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання (далі — інваліди
внаслідок трудового каліцтва), — за
розпорядженнями
управлінь
виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних
захворювань
України
в
Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі (далі — управління
виконавчої дирекції);
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соціального захисту оформляється у двох
примірниках, один з яких зберігається в
особовій справі інваліда, що перебуває на
обліку для забезпечення автомобілем, а
другий надсилається органу праці та
соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації,
виконкому
міської,
районної у місті ради (далі — районне
управління соціального захисту).
3. Компенсації виплачуються:
інвалідам внаслідок трудового каліцтва
—
управліннями
або
відділеннями
виконавчої дирекції;
інвалідам будь-якої іншої категорії —
районними
управліннями
соціального
захисту незалежно від органу, де інвалід
перебуває на обліку як одержувач пенсії
(довічного
грошового
утримання
чи
державної
соціальної
допомоги,
що
виплачується замість пенсії).
4. Інвалідам та дітям-інвалідам, які
перебувають в установах соціального
обслуговування на повному державному
утриманні, компенсації не виплачуються.
5. Компенсації виплачуються рівними
частинами двічі на рік — у березні за перше
та у вересні за друге півріччя поточного року
з дня їх призначення.
6. Переплачена з вини інваліда сума
компенсацій повертається ним добровільно
або стягується у судовому порядку.
7. У разі смерті інваліда та дитиниінваліда компенсації, не виплачені своєчасно
з
незалежних
від
інваліда
причин,
виплачуються одному із членів його сім'ї (за
згодою інших).
Компенсації на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів
8. Компенсації на бензин, ремонт і
технічне
обслуговування
автомобілів
призначаються:
1) інвалідам та дітям-інвалідам, які в
установленому
порядку
забезпечені
автомобілем;
2) інвалідам та дітям-інвалідам, які мають
право на забезпечення автомобілем, але не
одержали його і користуються автомобілем,
придбаним за власні кошти;
3) інвалідам та дітям-інвалідам, які мають
у користуванні мотоколяски.
9. Для одержання компенсацій на бензин,
ремонт
і
технічне
обслуговування
автомобілів подаються:

1) заява;
2) технічний паспорт про реєстрацію
автомобіля на ім'я інваліда, законного
представника дитини-інваліда з відповідними
позначками органу Державтоінспекції про
придатність автомобіля для експлуатації;
3) копія посвідчення водія, завірена в
установленому законодавством порядку;
4)
висновок
медико-соціальної
експертної комісії (далі — МСЕК) про
наявність
медичних
показань
для
забезпечення
автомобілем
(для
осіб,
зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього
Порядку).
10. У разі повернення інвалідом з будьяких
причин
автомобіля
головному
управлінню соціального захисту (управлінню
виконавчої дирекції) виплата компенсацій на
бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобіля припиняється з наступного місяця
після повернення. Компенсації, що вже
виплачені, інвалідом не повертаються, а
враховуються у подальшому під час виплати
компенсації на транспортне обслуговування.
11. Виплата компенсацій на бензин,
ремонт
і
технічне
обслуговування
автомобілів провадиться з дня реєстрації в
органі
Державтоінспекції
одержаного
безоплатно чи на пільгових умовах
автомобіля на десятирічний строк його
експлуатації.
Після закінчення десятирічного строку
компенсації
виплачуються
за
умови
придатності автомобіля для подальшої
експлуатації, про що орган Державтоінспекції
робить позначку в технічному паспорті.
12. Виплата компенсацій на бензин,
ремонт
і
технічне
обслуговування
автомобілів
інвалідам,
законним
представникам дітей-інвалідів, яким головні
управління соціального захисту видали
автомобілі, що надійшли як гуманітарна
допомога,
провадиться
на
загальних
підставах у межах коштів, що виділяються на
цю мету.
13. У разі позбавлення інваліда або особи,
якій передано право керування автомобілем,
законного представника дитини-інваліда
права керувати автомобілем на певний час за
порушення Правил дорожнього руху або у
разі перебування його у місцях позбавлення
волі виплата компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобіля за
відповідний період не провадиться.
21

Компенсація
на
транспортне
обслуговування
14.
Компенсація
на
транспортне
обслуговування призначається інвалідам та
дітям-інвалідам, які:
1)
перебувають на обліку для
безоплатного забезпечення автомобілями;
2) перебувають на обліку для пільгового
забезпечення автомобілями.
Якщо інваліди та діти-інваліди, які
перебувають на обліку для безоплатного або
пільгового
забезпечення
автомобілями,
отримали їх, виплата компенсації на
транспортне обслуговування припиняється і
виплачуються компенсації на бензин, ремонт
і технічне обслуговування автомобілів. У
період, за який виплачена компенсація на
транспортне обслуговування, переплачена
сума враховується в подальшому під час
виплати компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів;
3)
мають право на забезпечення
автомобілем, але за власним бажанням
відмовилися від нього і бажають одержувати
компенсацію. У цьому разі компенсація на
транспортне обслуговування за бажанням
зазначених осіб призначається на весь період
інвалідності, установлений МСЕК (для дітейінвалідів — лікувально-консультативними
комісіями
лікувально-профілактичних
закладів);
4)
мають право на безоплатне
забезпечення автомобілем, але не одержали
його у зв'язку з протипоказаннями до
керування ним, або мають право на пільгове
забезпечення автомобілем (за 7 відсотків
вартості), але не одержали його у зв'язку з
відсутністю можливості передати члену сім'ї
право на керування автомобілем;
5) мають право на забезпечення
автомобілем (за 30 відсотків вартості), але не

одержали його у зв'язку з протипоказаннями
до керування ним.
15. Підставою для призначення інвалідам
та
дітям-інвалідам
компенсації
на
транспортне обслуговування (крім осіб,
зазначених в абзаці другому цього пункту) є
висновок Кримської — в Автономній
Республіці Крим, обласної, центральної
міської (у мм. Києві та Севастополі) МСЕК
про наявність у інвалідів медичних показань
для забезпечення їх автомобілем і заява
інваліда, законного представника дитиниінваліда. Інваліди внаслідок трудового
каліцтва крім висновку МСЕК і заяви
подають довідку головного управління
соціального захисту про перебування на
обліку для забезпечення автомобілем.
Підставою для виплати компенсації на
транспортне обслуговування інвалідам І та II
групи з числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих
від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї
(категорія 1); інвалідам війни І групи по зору
або без обох рук; інвалідам, які мають кукси
обох ніг і рук, є заява та копія висновку
МСЕК про встановлення відповідної групи
інвалідності.
16.
Компенсація
на
транспортне
обслуговування виплачується починаючи від
дня подання інвалідом внаслідок трудового
каліцтва заяви з усіма необхідними
документами до відділення виконавчої
дирекції, інвалідом будь-якої іншої категорії
— до головного управління соціального
захисту.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 березня 2007 р. N 306
Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації
здійснюється відповідно до законодавства
Фондом соціального захисту інвалідів і
Фондом
соціального
страхування
від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань на основі договорів
з підприємствами всіх форм власності, що є
безпосередніми виробниками таких засобів та

Відповідно до статті 91 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007
рік" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
1) придбання технічних та інших засобів
реабілітації, виготовлених за індивідуальним
замовленням, та оплата послуг з їх ремонту
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відповідають кваліфікаційним вимогам (далі підприємства), без застосування тендерної
процедури;
2) сума, на яку укладається договір з
підприємством, визначається відповідно до
потреби з урахуванням даних електронної
системи контролю за виготовленням і
видачею технічних та інших засобів
реабілітації (далі - електронна система) в
межах коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на 2007 рік Фонду
соціального захисту інвалідів за програмою
2507090 "Забезпечення окремих категорій
населення України технічними та іншими
засобами
реабілітації",
та
коштів,
передбачених у бюджеті Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань;
3)
вартість
протезно-ортопедичних
виробів,
необхідних
для
проведення
складного
протезування,
сплачується
відповідно до Порядку забезпечення окремих
категорій населення технічними та іншими
засобами
реабілітації
і
формування
відповідного
державного
замовлення,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N
1652 (Офіційний вісник України, 2006 р., N
48, ст. 3195);
4) виготовлення технічних та інших
засобів реабілітації та надання послуг з їх
ремонту здійснюється підприємствами в міру
надходження індивідуальних замовлень;

5) оплата технічних та інших засобів
реабілітації, виготовлених за індивідуальним
замовленням, та послуг з їх ремонту
здійснюється Фондом соціального захисту
інвалідів і Фондом соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань після поставки цих
засобів відповідно до укладених договорів на
підставі:
актів здавання-приймання робіт (послуг),
затверджених
відповідно
управліннями
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань в
Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі або органами праці та
соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації,
виконкому
міської,
районної у місті ради;
реєстрів електронної системи.
Оплата здійснюється в міру надходження
коштів на такі цілі;
6) Міністерство праці та соціальної
політики затверджує граничні ціни на
технічні та інші засоби реабілітації.
У разі коли особа виявила бажання
придбати такі засоби за ціною, що перевищує
граничну, вона сплачує різницю за власний
рахунок.
2. Міністерству праці та соціальної
політики затвердити кваліфікаційні вимоги
до підприємств, які виробляють технічні та
інші засоби реабілітації.
В. Янукович

Прем'єр-міністр України

Інд. 26
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 березня 2007 р. N 444
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, що додається.
Прем'єр-міністр України

В. Янукович

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2007 р. N 444
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ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
одноразової матеріальної допомоги інвалідам
1. Цей Порядок визначає механізм
використання
у
2007
році
коштів,
передбачених Мінпраці у державному
бюджеті
за
програмою
"Одноразова
матеріальна допомога інвалідам" (далі бюджетні кошти).
Розпорядником
бюджетних
коштів
нижчого рівня є Фонд соціального захисту
інвалідів (далі - Фонд).
2. Одноразова матеріальна допомога
інвалідам (далі - допомога) надається
інвалідам та дітям-інвалідам на підставі
особистої заяви або заяви одного з батьків,
опікуна
чи
піклувальника
(законного
представника), поданої до управління праці
та соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, структурного підрозділу з
питань праці та соціального захисту
населення виконавчого органу міської,
районної у місті ради (далі - районні органи
соціального захисту), якщо розмір пенсії або
державної соціальної допомоги, призначеної
замість пенсії, інваліда та дитини-інваліда у
місяці, що передує місяцю звернення, не
перевищує суми двох прожиткових мінімумів
для відповідної категорії населення.
До заяви додаються копії паспорта
інваліда, свідоцтва про народження дитиниінваліда (у разі потреби - копії паспорта
законного представника та документа, що
підтверджує його повноваження), висновку
медико-соціальної експертної комісії або
лікувально-консультативної
комісії
лікувально-профілактичного закладу (для
дітей-інвалідів)
про
встановлення
інвалідності, завірених районними органами
соціального захисту.
3. Допомога надається один раз на рік у
розмірі, що не перевищує встановленого
законом прожиткового мінімуму для осіб, що
втратили працездатність, на день звернення
за допомогою. Рішення про надання
допомоги
та
її
розмір приймається
керівником відповідного органу соціального
захисту за місцем фактичного проживання
інваліда та дитини-інваліда (далі - інвалід) з
урахуванням акта обстеження матеріальнопобутових умов його проживання та підстав
звернення за наданням допомоги.

4.
Розподіл
бюджетних
коштів
здійснюється
між
Фондом
та
його
територіальними відділеннями з урахуванням
чисельності інвалідів у розрізі регіонів.
5. Територіальні відділення Фонду
інформують у тижневий строк після
затвердження кошторисів або внесення до
них змін Міністерство праці та соціальної
політики Автономної Республіки Крим,
головні управління праці та соціального
захисту населення обласних, Головне
управління соціального захисту населення
Київської і управління праці та соціального
захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій (далі - обласні органи
соціального
захисту)
щодо
обсягів
бюджетних призначень з їх помісячною
розбивкою за зазначеною програмою для їх
подальшого розподілу між районними
органами соціального захисту.
6. Для виплати допомоги районні органи
соціального захисту у міру надходження заяв
від інвалідів у межах обсягів бюджетних
призначень подають до обласних органів
соціального захисту затверджені керівником
відповідного органу соціального захисту
реєстри отримувачів допомоги, які надходять
від обласних органів соціального захисту до
територіальних відділень Фонду.
На
підставі
зазначених
реєстрів
територіальні відділення Фонду здійснюють
виплату допомоги через вузли (центри)
поштового зв'язку за місцем знаходження
відповідного територіального відділення
Фонду або за разовими дорученнями через
поштові перекази, або шляхом перерахування
на особисті банківські рахунки інвалідів чи їх
законних представників.
Інвалідам, які не мають законних
представників і не можуть самостійно
пересуватися у зв'язку з хворобою або
фізичною
вадою,
виплата
допомоги
здійснюється
тільки
за
разовими
дорученнями через поштові перекази.
7. Операції, пов'язані з бюджетними
коштами, проводяться відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за
видатками,
затвердженого
Державним
казначейством.
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8. Допомога може надаватися Фондом на
підставі рішення Мінпраці, прийнятого за
заявою
інваліда,
згідно
з
реєстром
отримувачів
допомоги,
підписаним
відповідальними
посадовими
особами
Мінпраці.
9.
Витрачання
бюджетних
коштів
відображається
Фондом
та
його
територіальними відділеннями у квартальних
та річному звітах.
10. Територіальні відділення Фонду
щомісяця до 10 числа наступного періоду
подають обласним органам соціального
захисту реєстри виплат (перерахування)
допомоги для контролю за відповідними
видатками та Фонду - звіт про використання
бюджетних коштів.
11. Фонд щокварталу до 15 числа
наступного місяця подає Мінпраці та
Мінфіну зведений звіт про використання
бюджетних коштів.
12. Форми заяви, реєстру та звіту
затверджуються Мінпраці.
13. Мінпраці за поданням Фонду
затверджує результативні показники щодо
виконання
бюджетної
програми
з
поквартальною розбивкою та подає їх
Мінфіну у двотижневий строк.

Інформацію
про
виконання
поквартальних показників Мінпраці подає
Мінфіну щомісяця до 15 числа наступного
періоду та за результатами виконання
показників за одинадцять місяців.
Мінпраці за поданням Фонду надсилає у
триденний строк після прийняття Державним
казначейством квартальних звітів уточнену
інформацію щодо виконання показників
Мінфіну.
У разі невиконання результативних
показників Мінпраці утворює комісію, яка
розглядає
питання
щодо
подальшого
фінансування, про рішення якої Мінпраці
письмово повідомляє у триденний строк
Мінфін та Державне казначейство.
У разі коли під час виконання бюджетної
програми допущено суттєві порушення,
Мінфін та Мінпраці проводять узгоджувальні
наради, за результатами яких вносять на
розгляд
Першого
віце-прем'єр-міністра
України, Міністра фінансів пропозиції щодо
подальшого порядку її фінансування.
14. Відповідальність за цільове
використання бюджетних коштів
покладається на Фонд та Мінпраці.

_____________________________________________________________________________________
Головне
управління
праці
та
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації на виконання пункту 3 протокольного доручення Кабінету
Міністрів України від 22.02.07 № 8871/0/1-07 за результатами селекторної наради під
головуванням Віце-прем’єр-міністра України Д.В. Табачника з питання організації
роботи щодо надання населенню житлових субсидій, яка відбулася 19 лютого 2007
року, надає приклади розрахунків розміру житлових субсидій в залежності від
сукупного доходу сімей.
_____________________________________________________________________________________
Житлові субсидії: допомога тим, хто
її потребує
Якщо Ваших доходів не вистачає для
оплати
житлово-комунальних
послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та
пічного побутового (рідкого) палива, Вам
допоможе програма житлових субсидій.
Це потрібно знати:
- якщо загальна сума плати за житловокомунальні
послуги
в
межах
норм
споживання перевищує 20 %, а для сімей
непрацездатних
громадян
–
15%
середньомісячного сукупного доходу сім'ї,

Ви маєте право на отримання житлової
субсидії;
- житлова субсидія є безповоротною
адресною допомогою, яка надається сім'ї
незалежно від форм власності житла;
- якщо Вам призначено субсидію, але Ви
не сплачуєте обов'язкової частки плати за
житлово-комунальні послуги, за поданням
організацій, що надають ці послуги,
нарахування субсидії може бути припинено.
Яким
чином
можна
отримати
субсидію
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Перш за все, необхідно заповнити заяву та
декларацію про доходи і майновий стан осіб,
зареєстрованих у житловому приміщенні. До
заяви додаються:
- довідки про доходи кожної особи,
зареєстрованої у житловому приміщенні за
шість місяців, що передують місяцю
звернення за субсидією (для отримання
субсидії на придбання скрапленого газу та
твердого пічного побутового палива за
попередній рік);
- відомості про забезпеченість житловою
площею
та
комунальними
послугами
(довідки про розміри платежів).
Заява з усіма необхідними документами
подається до органу праці та соціального
захисту населення за місцем реєстрації або
уповноваженій особі цієї служби, яка
Сукупний Обов'язковий
доход
відсоток
сім'ї (грн.)
платежу
20%
400
450
500
550
600
800
900
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000

80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
160,0
180,0
200,0
210,0
220,0
230,0
240,0
250,0
260,0
270,0
280,0
290,0
300,0
310,0
320,0
330,0
340,0
350,0
360,0
370,0
380,0
390,0
400,0

Сукупний Обов'язковий
дохід
відсоток
сім’ї
платежу

Вартість ЖКП
однокімнатної
квартири
180
200
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
20,0
0,0

120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
40,0
20,0
0,0

Вартість ЖКП
однокімнатної
квартири

приймає документи в ЖЕКах, а в сільській
місцевості - уповноваженій особі сільської
(селищної) ради. При поданні документів
пред'являються паспорті або інший документ,
що засвідчує особу.
Якщо при поданні заяви виявилось, що у
Вас відсутні деякі довідки, Ваша заява і
документи приймаються і реєструються. За
умови, що Ви протягом місяця підтвердите
усі відомості належним чином, субсидія буде
Вам призначена з місяця подання заяви.
У разі затвердження нових тарифів і цін
на житлово-комунальні послуги субсидії
призначаються протягом трьох місяців з часу
підвищення розміру платежів.
За
більш
детальною
інформацією
звертайтесь до органу праці та соціального
захисту населення за місцем реєстрації.

Вартість ЖКП
двокімнатної квартири

Вартість ЖКП трикімнатної
квартири

240
280
300
Розмір субсидії (грн.)
160,0
200,0
220,0
150,0
190,0
210,0
140,0
180,0
200,0
130,0
170,0
190,0
120,0
160,0
180,0
80,0
120,0
140,0
60,0
100,0
120,0
40,0
80,0
100,0
30,0
70,0
90,0
20,0
60,0
80,0
10,0
50,0
70,0
0,0
40,0
60,0
30,0
50,0
20,0
40,0
10,0
30,0
0,0
20,0
10,0
0,0

Вартість ЖКП
двокімнатної квартири
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350

400

270,0
260,0
250,0
240,0
230,0
190,0
170,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

320,0
310,0
300,0
290,0
280,0
240,0
220,0
200,0
190,0
180,0
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Вартість ЖКП трикімнатної
квартири

(грн.)

15%

180

200

400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2500
2600
2650

60,0
67,5
75,0
82,5
90,0
97,5
105,0
112,5
120,0
127,5
135,0
142,5
150,0
157,5
165,0
172,5
180,0
187,5
195,0
202,5
210,0
217,5
225,0
232,5
240,0
247,5
255,0
262,5
270,0
277,5
285,0
292,5
300,0
315,0
322,5
330,0
337,5
345,0
352,5
360,0
375,0
390,0
397,5

120,0
112,5
105,0
97,5
90,0
82,5
75,0
67,5
60,0
52,5
45,0
37,5
30,0
22,5
15,0
7,5
0,0

140,0
132,5
125,0
117,5
110,0
102,5
95,0
87,5
80,0
72,5
65,0
57,5
50,0
42,5
35,0
27,5
20,0
12,5
5,0
-2,5

240
280
300
Розмір субсидії (грн.)
180,0
220,0
240,0
172,5
212,5
232,5
165,0
205,0
225,0
157,5
197,5
217,5
150,0
190,0
210,0
142,5
182,5
202,5
135,0
175,0
195,0
127,5
167,5
187,5
120,0
160,0
180,0
112,5
152,5
172,5
105,0
145,0
165,0
97,5
137,5
157,5
90,0
130,0
150,0
82,5
122,5
142,5
75,0
115,0
135,0
67,5
107,5
127,5
60,0
100,0
120,0
52,5
92,5
112,5
45,0
85,0
105,0
37,5
77,5
97,5
30,0
70,0
90,0
22,5
62,5
82,5
15,0
55,0
75,0
7,5
47,5
67,5
0,0
40,0
60,0
32,5
52,5
25,0
45,0
17,5
37,5
10,0
30,0
2,5
22,5
-5,0
15,0
7,5
0,0

350

400

290,0
282,5
275,0
267,5
260,0
252,5
245,0
237,5
230,0
222,5
215,0
207,5
200,0
192,5
185,0
177,5
170,0
162,5
155,0
147,5
140,0
132,5
125,0
117,5
110,0
102,5
95,0
87,5
80,0
72,5
65,0
57,5
50,0
35,0
27,5
20,0
12,5
5,0
-2,5

340,0
332,5
325,0
317,5
310,0
302,5
295,0
287,5
280,0
272,5
265,0
257,5
250,0
242,5
235,0
227,5
220,0
212,5
205,0
197,5
190,0
182,5
175,0
167,5
160,0
152,5
145,0
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
85,0
77,5
70,0
62,5
55,0
47,5
40,0
25,0
10,0
2,5

_____________________________________________________________________________________
В зв’язку з надбанням чинності Постанови Кабінету Міністрів України № 444 від
14.03.2007 року, Наказу № 133 від 05.04.2007 року змінився порядок надання
матеріальної допомоги інвалідам
_____________________________________________________________________________________
Згідно
з
вищевказаним
Порядком
одноразова матеріальна допомога інвалідам
(далі - допомога) надається інвалідам та
дітям-інвалідам (далі - інвалід) на підставі
особистої заяви або заяви одного з батьків,

опікуна
чи
піклувальника
(законного
представника), поданої до управління праці
та соціального захисту населення районної
держадміністрації, структурного підрозділу з
питань праці та соціального захисту
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населення виконавчого органу міської,
районної у місті ради, якщо розмір пенсії або
державної соціальної допомоги, призначеної
замість пенсії, інваліда та дитини-інваліда у
місяці, що передує місяцю звернення, не
перевищує суми двох прожиткових мінімумів
для відповідної категорії населення.
До заяви додаються копії паспорта інваліда,
свідоцтва про народження дитини-інваліда (у
разі потреби - копії паспорта законного
представника та документа, що підтверджує
його
повноваження),
висновку
медикосоціальної експертної комісії або лікувальноконсультативної
комісії
лікувальнопрофілактичного закладу (для дітсй-інвалідів)
про встановлення інвалідності, завірених
районними органами соціального захисту.
Для інвалідів, які звернулися до районного
органу соціального захисту для оформлення
допомоги і не мають при собі копій необхідних
документів, такі копії мають робитись
безкоштовно за допомогою техніки районних
органів соціального захисту, при цьому слід
використовувати документи, що знаходяться в
справах відповідних осіб.
Інформація щодо розміру пенсії інвалідів,
які перебувають на обліку в органах
Пенсійного фонду України, буде отримуватись
з автоматизованої системи обробки документів
з
призначення
та
виплати
пенсій
(АСОПД/КОМТЕХ).
Під пенсією слід розуміти місячний розмір
пенсії з урахуванням надбавок, підвищень
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги
та пенсій зa особливі заслуги перед Україною
інших доплат до пенсій, індексації.
Під державною соціальною допомогою,
призначеною замість пенсії, слід розуміти
місячний
розмір
державної
соціальної
допомоги, призначеної замість пенсії, з
урахуванням надбавки на догляд, інших доплат
до державної соціальної допомоги, індексації.
Розмір
прожиткового
мінімуму
для
відповідної
категорії
населення
визначатиметься відповідно до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 piк",
а щодо віднесення інвалідів до працездатних
або непрацездатних осіб - Законом України
"Про прожитковий мінімум", згідно з яким:
– до працездатних осіб відносяться особи,
які не досягли встановленого законом
пенсійного віку (відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування"
особи
мають
право
на
призначення пенсії за віком після досягнення
чоловіками 60 років, жінками - 55 років та
наявності страхового стажу не менше п'яти
років);
– до осіб, які втратили працездатність,
відносяться особи, які досягли встановленого
законом пенсійного віку, особи, які досягли
пенсійного віку, що дає право на призначення
пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі
особи, визнані інвалідами в установленому
порядку.
Допомога надається один раз на рік у
розмірі, що не перевищує встановленого
законом прожиткового мінімуму для осіб, що
втратили працездатність, на день звернення за
допомогою.
Рішення про надання допомоги та її розмір
приймається керівником відповідного органу
соціального захисту за місцем фактичного
проживання інваліда в кожному конкретному
випадку
окремо,
з
урахуванням
акта
обстеження матеріально-побутових умов; його
проживання та підстав звернення за наданням
допомоги.
Доходи (зарплата, дивіденди тощо) інваліда,
крім пенсії та державної соціальної допомоги,
призначеної замість пенсії, а також доходи та
матеріальний стан членів сім'ї інваліда
(законних представників) під час визначення
права інваліда на допомогу не враховуються.
З метою належної організації виплати
допомоги:
– районним органам соціального захисту
передавати реєстри отримувачів допомоги
обласним органам соціального захисту не
рідше ніж раз на місяць (дата встановлюється
обласним органом соціального захисту);
– обласним органам соціального захисту
передавати реєстри отримувачів допомоги
територіальним відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів не рідше ніж раз на місяць
(дата
узгоджується
з
територіальним
відділенням Фонду соціального захисту
інвалідів);
– територіальним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів здійснювати
виплату інвалідам допомоги через вузли
(центри) поштового зв'язку або шляхом
перерахування на особисті банківські рахунки
протягом п'яти робочих днів з дня отримання
реєстру від обласного органу соціального
захисту.

Микулін І.М., юрист обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів
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Роз’яснює служба зайнятості
Однією з умов становлення інвалідів у суспільстві є їх економічна незалежність, що досягається за
умови належної професійної підготовки та раціонального працевлаштування, не зважаючи на те, що
працездатність їх обмежена. Відособленість людей, криза традиційної моделі сім'ї призвели до того, що
зараз саме робота пов'язує людину з суспільством, дає стимул для життя.
Саме тому державна політика соціального захисту інвалідів спрямована на створення в Україні
системи їх професійної реабілітації, що включає психологічну підтримку, професійну орієнтацію,
професійне навчання. Набуття фахових навичок дає інвалідам можливість соціально адаптуватися,
реалізувати свої здібності з подальшою інтеграцією в суспільне корисне життя.
Служба зайнятості займає активну позицію та
сприяє інвалідам у відновленні працездатності,
обранні місця роботи відповідно до рекомендацій
МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і знань з
урахуванням його побажань.
Слід відмітити, що згідно законодавства про
зайнятість населення, служба зайнятості надає
соціальні послуги тим особам, які безпосередньо
звернулися за допомогою у працевлаштуванні до
міськрайцентрів зайнятості та готові приступити
до відповідної роботи.
Відповідно до Постанови кабінету Міністрів
України від 14.02.2007р. № 219 «Про
затвердження порядку реєстрації, перереєстрації
та ведення обліку громадян , які шукають роботу,
і безробітних» для реєстрації в службі зайнятості
інваліди
повинні
представити
наступні
документи:
• паспорт;
• трудову книжку;
• диплом або інший документ про освіту;
• посвідчення інваліда;
• довідку до акту огляду медико-соціальної
експертної комісії;
• індивідуальну програму реабілітації.
Трохи
детальніше
про
індивідуальну
програму реабілітації.
Індивідуальна програма реабілітації комплекс оптимальних видів, форм, обсягів,
термінів реабілітаційних заходів з визначенням
порядку і місця їх проведення, спрямованих на
відновлення та компенсацію порушених або
втрачених функцій організму і здібностей
конкретної особи.
Іншими словами, в індивідуальній програмі
реабілітації зазначається потреба людини в
реабілітації, а саме: в медичній, соціальнопобутовій, професійній.
Індивідуальна програма реабілітації інваліда
типова, готується на засіданні медико-соціальної

експертної комісії в присутності особи з
обмеженими
фізичними
можливостями
і
видається відразу, в день засідання, комісії.
В індивідуальній програмі реабілітації лікар реабілітолог вказує (у разі, якщо особа потребує
професійної
реабілітації),
яку
професію
відповідно до стану здоров'я та побажань особа
може здобути, і в яких навчальних у закладах
може навчатись інвалід, за якою професією, може
працювати.
При звернені особи з обмеженими фізичними
можливостями до служби зайнятості, за
сприянням у працевлаштуванні, саме відповідно
до індивідуальної програми реабілітації інваліда
спеціалістами
буде
здійснюватись
підбір
відповідної роботи інваліду.
У разі не подання інвалідом індивідуальної
програми реабілітації або в ній зазначено, що
особа з інвалідністю
є непрацездатною
(нездатною до трудової діяльності), то такі особи
не можуть бути зареєстровані у центрі зайнятості,
як безробітні і їм надаються лише консультаційні
послуги.
Необхідно зауважити, що інвалід не може
бути визнаний безробітним, якщо у пошуковий
період він відмовляється від двох пропозицій
підходящої роботи, визначеної відповідно до
рекомендацій
медико-соціальної
експертної
комісії (МСЕК) та зазначеної в індивідуальній
програмі
реабілітації
інваліда.
Оскільки
відповідно до статті 7 Закону України "Про
зайнятість населення", (із змінами внесеними
Законом України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо реалізації інвалідами права
на трудову зайнятість" від 23.02.2006р. №3483IV), пошук роботи інваліду здійснюється з
урахуванням наявних у нього кваліфікації і знань,
його побажань, але обов'язково відповідно до
рекомендацій МСЕК.
І. Тимчук,
головний спеціаліст обласного центру зайнятості
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Огляд листів веде Раїса Щербан
ними в розмірі 15% прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, і
становить з 01.01.2007р – 57 грн., з 01.04.2007р
- 58,05 грн., з 01.10.2007р. 59,25 грн.
Відповідно до чинного законодавства
інвалідам з дитинства передбачено надання
таких пільг:
- 50 % знижка вартості лікарських засобів,
що відпускаються за рецептами лікарів при
амбулаторному лікуванні (І та II групи);
- безплатний проїзд всіма видами міського
пасажирського транспорту і на автомобільному
транспорті загального користування (крім
таксі) та приміських маршрутах;
- 50 % знижка вартості проїзду залізничним,
водним
і
міжміським
автомобільним
транспортом у поїздах і вагонах (каютах) усіх
категорій (класів), а також на автобусах усіх
моделей в період з 1 жовтня по 15 травня (якщо
вони не мають права на вищі пільги за іншими
підставами) незалежно від факту роботи
інваліда;
- безплатне забезпечення санаторнокурортним лікуванням у порядку встановленої
черговості в міру надходження путівок
відповідно до медичного висновку;
безплатне
забезпечення
протезноортопедичними
виробами:
ортопедичним
взуттям або засобами пересування відповідно
до висновків лікаря або медико-соціальної
експертної комісії (МСЕК);
- забезпечення автомобілями з ручним
керуванням за 30 % їх вартості за наявності
медичних показань на підставі висновку МСЕК
у встановленому порядку;
- позачергове і пільгове встановлення
квартирного телефону за рахунок коштів фонду
України соціального захисту інвалідів.
Пільги з оплати за користування житлом та
комунальними послугами інвалідам з дитинства
чинним законодавством не передбачені.

Про
Раїсу
Павлівну
Олексійовець пише зав. бібліотекою с. Колки
Олена Корінь: народилась 1955 року в селі
Колки Дубровицького району Рівненської
області (інвалід дитинства 2 групи). На
даний час Раїса Павлівна проживає сама, але
не дивлячись на самотність, вона має безліч
друзів та товаришів з якими разом відвідує
церкву
християн
Віри
Євангельської
(п’ятидесятники). Часто відвідує читальний
зал Колівської ПШБ. Цікавиться новими
надходженнями літератури про релігію,
залюбки допомагає в проведені масових
заходів. Дуже добра і чуйна людина! А ось
лист до редакції п. Олексійовець.
"Я хочу познайомитися з такими
інвалідами як я сама. Хочу розповідати їм про
Ісуса Христа, про спасіння. Маю свою
духовну бібліотеку. Передаю читати книги
друзям,
знайомим.
Маю
аудіокасету.
Література надходить мені з Києва, Рівного
від братів і сестер. Хворію на ДЦП, одинока.
На прожиття, лікування, закупівлю дров, хоч
якийсь ремонт не вистачає мізерної пенсії.
Скажіть, на яку допомогу я маю право?
Допоможіть в нужді!"
З повагою,
Олексійовець Р.П.,
с. Колки, Дубровицький район
Відповідь. Шановна Раїсо Павлівно! Вам
відповідає спеціаліст Головного управління
праці та соціального захисту населення – Дудар
Н.О.
Інваліди з дитинства мають право на
державну соціальну допомогу відповідно до
Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам". Інвалідам з дитинства, які мають
одночасно право на державну допомогу
відповідно до вищевказаного Закону та пенсію,
призначається за вибором інвалідів з дитинства
державна соціальна допомога або пенсія.
Інвалідам з дитинства II групи допомога
призначається в розмірі 80% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
і становить з 01.01.2007р. – 304 грн., з
01.04.2007р. - 309,60 грн., з 01.10.2007р. – 316
грн. Одиноким інвалідам з дитинства II групи,
які за висновком медико-соціальної експертної
комісії потребують постійного стороннього
догляду, встановлюється надбавка на догляд за



Ще

один

лист

від

Раїси

Павлівни.
"Чому Ви не висилаєте мені журнал
"Інва.net". Я до Вас уже писала, а відповіді і
журналів не отримала. Що у Вас є "чорні і
білі" інваліди, що Ви їх поділяєте на дві
частини? Бог – Небесний Творець не ділить
інвалідів на дві частини. У Нього всі інваліди
рівні. Подумайте над цим, люди добрі. Ви про
таких людей пишете, а мене відкинули. Я
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хочу, щоб Ви дали відповідь на мою адресу.
Опишу про себе. Я проживаю одна, сирота,
ДЦП з вираженими порушеними функціями
центральної нервової системи. Захворіла у
вісім місяців, ще не вміла ходити. Була на
утриманні батьків, зараз батьків немає.
Пенсію отримую 280 грн., дотація 75 грн. Не
можу прожити, лікуватись треба, не кажу
вже про дрова, які дуже дорогі. Не живу, а
виживаю, хіба це життя, це – пекло! П’ять
років тому зробили операцію на зоб, а вже
треба робити другу на той же зоб. За що
лікуватись – не знаю? Прошу Вас
допоможіть знайти спонсора і хочу щоб Ви
надсилали мені журнал "Інва.net", і
надрукували мій лист у 16 випуску. Нехай Бог
Вас благословить усіх. Жду відповіді і
журналів".
З повагою,
Олексійовець Р.П.,
с. Колки, Дубровицький район

б я міг працювати. З січня 2000 року по
листопад 2001 року я доглядав батька, який
був лежачим хворим, батько 1923 року
народження. Догляд за ним документально
не був оформлений, тому що в Фонді
занятості мені відмовили по причині, що я
маю дохід, тобто пенсію по інвалідності.
Після смерті батька я живу один. Ніяких
доходів крім пенсії, яка становить 284 грн. не
маю. Звичайно цих грошей мені на життя не
вистачає.
В газеті "Урядовий кур’єр" № 72 від
15.04.06 р. я прочитав, що як інвалід
дитинства я можу перейти на пенсію по
втраті годувальника, тобто перейти на
пенсію яку отримував мій батько. Для цього
мені потрібна довідка, що інвалідність
наступила в дитячому віці. Так як мій
діагноз дитячий церебральний параліч,
захворювання, яке наступає в дитинстві, я
звернувся в поліклініку на ВТЕК за такою
довідкою, мені було відмовлено по тій
причині, що інвалідність офіційно з наданням
посвідчення була надана в 1989 році. Але я по
2004 рік, щорічно проходив обстеження на
підтвердження інвалідності і мені ставили
діагноз дитячий церебральний параліч.
Прошу Вас дати мені відповідь, чи можу
я перейти на пенсію по втраті годувальника,
що для цього треба, куди звертатись і які
документи збирати.
Крім того поясніть, будь ласка, чи може
мені зарахуватись в стаж період, коли я
доглядав лежачого батька. Свідки цього є
лікарі, що надавали йому медичну допомогу,
медична карточка зберіглась.
Єдина надія на Вас, що Ви дасте мені
кваліфіковану відповідь.
Моя адреса: м. Костопіль Рівненська
область, вул. Т. Шевченка, 1, Красніков
Олександр Юрійович, інд. 35000.

Відповідь. Шановна Раїсо Павлівно! Ми
вдячні Вам за увагу до нашого видання.
Проймаємося Вашими проблемами. Та на жаль,
фінансово допомогти не можемо, так як ці
функції покладено на соціальні служби. А
одягом та продуктами Вам може допомогти
Благодійний Фонд "Глорія" (м. Сарни, вул.
Героїв Берестечка, 5). На наше звернення – це
підтвердив Володимир Пилипович Хомич. Для
вирішення цього питання Вам потрібно
звернутися до соціального працівника за
місцем проживання.
А ще повідомляємо, що один примірник
"Інва.net" ми обов’язково передамо в
Колківську сільську бібліотеку, де Ви зможете
його прочитати. Індивідуально надсилати
бюлетень ми не можемо, адже тираж його
обмежений.



Шановні добродії! В Нашій
районній
бібліотеці,
за
порадою
бібліотекарів, я ознайомився з виданням
"Інва.net", де прочитав багато користної
інформації для інвалідів, за що Вам велике
спасибі.
До Вас звертається інвалід дитинства III
групи з діагнозом ДЦП, Красніков Олександр
Юрійович, 1956 року народження. Трудовий
стаж становить 23 р. 11 міс. Я з 20.12.1974
р. працював на Костопільському ДБК, в
зв’язку зі скороченням штатів лише
01.11.1999 р. скоротили, з тих пір я не
працюю, тому що не можу знайти роботу, де

Відповідь. Відповідає начальник Головного
управління Пенсійного фонду України в
Рівненській області – Мазурок В. Відповідно до
ст.
36
Закону
України
«Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування» пенсія у зв'язку з втратою
годувальника призначається дітям померлого
годувальника, які не досягли 18 років або
старші цього віку, якщо вони стали інвалідами
до досягнення 18 років.
Для призначення пенсії по втраті
годувальника особам старше 18 років, які
визнані інвалідами з дитинства після
досягнення
18-річного
віку
необхідно
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- один з батьків - інвалід, а інший помер;
- одинока матір з числа інвалідів;
- батько - інвалід, який виховує дитину без
матері.
Під час навчання зазначеним категоріям
громадян стипендія та призначена пенсія
(державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам) виплачується в
повному розмірі.

представити висновок МСЕК, в якому буде
зазначено, що особа могла бути визнана
інвалідом до досягнення 18 років.
Згідно із ст. 37 вищезазначеного закону
пенсія по втраті годувальника призначається в
розмірі на одного непрацездатного члена сім'ї 50 відсотків пенсії за віком померлого
годувальника.
Щодо зарахування до стажу періоду
догляду за хворим батьком, то відповідно до ст.
56
Закону
України
«Про
пенсійне
забезпечення»
до
страхового
стажу
зараховується час догляду за інвалідом І групи,
а також за пенсіонером, який за висновком
медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду.



Знаю, що людям з особливими
потребами допомагають різні християнські
місії. Хотілося б більше дізнатися про їх
роботу, профіль, надання медичних засобів і
ліків.
Гук Євгенія,
с. Мала Любаша, Костопільський район



Які пільги мають діти-інваліди
при вступі в вищі навчальні заклади?
Запитує Ригулич М.М.,
с. Вербень, Млинівський район

Відповідь. Інформацію надано директором
Корпорації "Братерство Без Кордонів-Україна"
– Богданем М.П.
Ціль
організації
задовольняти
матеріальні, духовні, освітні та емоційні
потреби дітей в інтернатних закладах та
потребу бідних, багатодітних сімей в Україні.
Переважно така діяльність звершується на
території Західної України.
Корпорація "Братерство без Кордонів"
розпочала свою діяльність в Україні в 1993 році
з бажанням допомогти знедоленим дітям та
багатодітним
сім’ям
Рівненщини
та
Сарненщини.
Основні напрямки діяльності Корпорації
"Братерство без Кордонів" в Україні:
1) підтримка 37 дитячих інтернатів в
чотирьох
областях
Західної
України
(Рівненська, Житомирська, Волинська та
Хмельницька);
2) допомога 370 багатодітним, бідним
сім'ям в Рівненському та Сарненському
районах;
3) різнобічна допомога вагітним жінкам в
Сарненському районі;
4) підтримка дитячих їдалень при Церквах.
Програми допомоги багатодітним сім'ям та
інтернатам – це спонсорські програми, в яких
окремі закордонні спонсори надають допомогу
окремим сім'ям та інтернатам/дітям в Україні.
Спонсорська
допомога
інтернатам
надається у формі продуктів харчування,
гігієнічних товарів (мило, шампунь, зубні
щітки, пасти...), одягу (куртки, рукавички,
ковдри...), медикаментів (антибіотиків, засобів
проти глистів, вошей...), емоційна підтримка
(Християнський ляльковий театр, літні табори,

Відповідь. Вам відповідає спеціаліст
Головного управління праці та соціального
захисту населення – Євтушок Т.Б.
Згідно з ст. 21 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні"
держава
гарантує
інвалідам
дошкільне
виховання, здобуття освіти на рівні, що
відповідає їх здібностям і можливостям.
Дошкільне виховання, навчання інвалідів
здійснюється в загальних або спеціальних
дошкільних та навчальних закладах.
Професійна підготовка або перепідготовка
інвалідів здійснюється з урахуванням медичних
показань і протипоказань для наступної
трудової діяльності. Вибір форм і методів
професійної підготовки провадиться згідно з
висновками медико-соціальної експертизи.
При навчанні, професійній підготовці або
перепідготовці інвалідів поряд із загальними
допускається застосування альтернативних
форм навчання.
Обдаровані діти-інваліди мають право на
безплатне навчання музиці, образотворчому,
художньо-прикладному мистецтву у загальних
навчальних
закладах
або
спеціальних
позашкільних навчальних закладах.
За інших рівних умов (ст. 22 зазначеного
Закону) переважне право на зарахування до
вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації
та
професійно-технічних
навчальних закладів мають інваліди та діти з
малозабезпечених сімей, у яких:
- обидва батьки є інвалідами;
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новорічні та пасхальні заходи). Однією з форм
допомоги є сприяння духового розвитку
дитини.
Недільна
школа,
організована
Братерством в інтернатах проводить уроки
"Християнської етики", та навчає Біблійним
засадам життя і взаємовідносин між людьми
(Програмою заборонена будь-яка конфесійна
направленість даних уроків!!! Тільки Біблійні
принципи!).
Таку саму матеріальну й духовну допомогу
отримують всі 370 сімей в Рівненському та
Сарненському районах.
Допомога
нужденним
надається
із
залишків товарів при їх наявності.
Корпорація не має Програми допомоги для
інвалідів, хоча, іноді, за наявності товарів для
інвалідів (приклад: інвалідні візки) така
допомога видається, після пред'явлення
необхідних документів.
Корпорація також не має імпортованих
ліків, так як це не передбачено законодавством
України.

призначається за вибором інвалідів з дитинства
(законних представників інвалідів з дитинства,
визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів)
державна соціальна допомога відповідно до
цього Закону або пенсія чи державна соціальна
допомога згідно із Законом України "Про
державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам". При
цьому, якщо інвалід з дитинства або дитинаінвалід має право на пенсію у зв'язку з
втратою годувальника і державну соціальну
допомогу відповідно до цього Закону, ці
виплати призначаються одночасно.
Ст.
32
Закону
України
„Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування" передбачено, що особи, визнані
інвалідами, мають право на пенсію по
інвалідності за наявності такого страхового
стажу на час настання інвалідності, або на день
звернення за пенсією, а саме:
- до досягнення особою 23 років включно 2 роки;
- від 24 років до досягнення особою26
років включно - 3 роки;
- від 27 років до досягнення особою 31
року включно - 4 роки;
- для осіб 32 років і старше - 5 років.
Заява про призначення пенсії працюючим
громадянам, згідно з п.2 Порядку подання та
оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсії відповідно до Закону
України „Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування", подається працівником
до управління Пенсійного фонду України через
уповноважену посадову особу підприємства,
установи, організації
До заяви про призначення пенсії по
інвалідності додаються документи, а саме:
а) документи про стаж;
б) довідка про заробітну плату за будь-які
60 календарних місяців страхового стажу
підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від
перерв, та весь період страхового стажу,
починаючи з 1 липня 2000 року;
в) довідка податкової адміністрації про
присвоєння ідентифікаційного номера;
г) паспорт особи, якій призначається
пенсія;
д) випис з акта огляду МСЕК.
Як зазначено в листі, Мельник Ю.Б.
працює
в
Сопачівській
школі
Володимирецького
району,
тому
для
призначення пенсії по інвалідності необхідно
звернутися з заявою до управління Пенсійного
фонду України у Володимирецькому районі
через представника школи.



Я,
інвалід
з
дитинства,
отримував пенсію у Пенсійному Фонді. Із
шістнадцяти років і до сьогодні отримую
меншу пенсію (219 грн.) із Фонду соцзахисту.
Третій рік працюю в школі кочегаром
(заробітна плата – 350 грн.). чому така
мізерна пенсія? Будь-ласка підкажіть, куди
нам звернутися з даного питання?
Мельник Ю.Б.,
с. Сопачів, Володимирецький район
Відповідь. Вам відповідають спеціалісти
Головного управління праці та соціального
захисту населення – Смоляк О.П., Прус Г.М.
Відповідно до ст. 2 Закону України "Про
державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам" розмір державної
соціальної допомоги інвалідам з дитинства III
групи становить 60 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
розмір допомоги для зазначеної категорії
інвалідів у 2007 році: з 1 січня 2007 року - 228
грн., з 1 квітня - 243,6 грн., з 1 жовтня - 246,6
гривень.
Інформуємо, що відповідно до ст. 1
зазначеного Закону, інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам, які мають одночасно право на
державну соціальну допомогу відповідно до
цього Закону, на пенсію та на державну
соціальну допомогу згідно із Законом України
"Про державну соціальну допомогу особам, які
не мають права на пенсію, та інвалідам",
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Галини Панасівни, синів з невістками
допомогли вистояти.
Сьогодні Георгій Васильович ожив, почав
входити в нормальний ритм життя.
Пересуваючись на інвалідному візку, він часто
оглядає своє обійстя в яке вклав всю свою
енергію і силу, і тепер все це продовжують
сини. Про своє дитинство, історію краю він
не раз переповідає допитливому онуку
Вадиму. А ще любить читати кожний
випуск інформаційного бюлетеня "Інва.net",
його рубрику "Повір у себе", де йому близьке,
бо сам боровся за життя, перемагав недугу.
Семенюк Г.В.,
с. Жовтневе, Радивилівський район

Чи враховується соціально
допомога інваліда з дитинства в соціальну
допомогу малозабезпеченої сім’ї?
Запитує Мельник Г.,
с. Степагород, Володимирецький район
Відповідь. Вам відповідає спеціаліст
Головного управління праці та соціального
захисту населення – Смоляк О.П.
Відповідно до п 5.3 Методики обчислення
сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної
допомоги, затвердженої наказом Міністерства
праці та соціальної політики України,
Міністерства економіки та питань європейської
інтеграції України, Міністерства фінансів
України, Державного комітету статистики
України, Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України 15.11.2001
N 486/202/524/455/3370, до сукупного доходу
сім'ї входять: стипендії, пенсії, допомога (крім
частини одноразової допомоги при народженні
дитини,
виплата
якої
здійснюється
в
дев'ятикратному
розмірі
прожиткового
мінімуму на дітей віком до шести років,
допомоги на поховання, одноразової допомоги,
яка надається за рішеннями органів виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування,
підприємств, організацій незалежно від форм
власності, у тому числі громадських та
благодійних),
допомога
на
навчання,
безпосередньо
отримана
особою
від
підприємства, установи чи організації, за
винятком коштів, отриманих на умовах позики
чи кредитів. При цьому до сукупного доходу не
включається
відповідна
допомога,
для
призначення якої обчислюється сукупний
дохід.
Тому допомога, призначена відповідно до
Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам", при розрахунку розміру державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
до сукупного доходу сім’ї враховується.



…Дуже оригінальний дизайн
обкладинки
журналу
"Інва.net"№
15.
Кольорова гама жовтих тюльпанів, серед
яких один інший, червоний, але разом з тим і
такий же, бо – тюльпан. Можна провести
аналогію з людьми, які позбавлені певних
радощів життя через фізичні вади, але
наділені яскравими різнобічними талантами,
найголовніший серед яких – талант великої
сили волі…
…Видання справляє світле враження,
дуже цікаво читається, сповнює душу
співпереживанням, надихає на допомогу
іншим. Для багатьох людей з особливими
потребами, "Інва.net" є світлим променем
надії у важких і сірих буднях.
Черняк Л.Г., учитель української мови
та літератури Богданівської ЗОШ I-II
ступенів



Добрий
день,
редакціє
"Інва.net"! Моя дочка Олександра – інвалід
дитинства. Для лікування бронхіальної
астми доводиться постійно купувати дорогі
ліки – аерозолі, для підтримки печінки, серця
тощо.
Часті
астматичні
приступи
потребують все нових і нових коштів.
Дякувати, допомагає родина. В "Інва.net" я
вичитала корисну інформацію про соціальні
пільги. Тепер аерозольні балончики нам
дають безкоштовно. В минулому році
отримала грошову допомогу, подарунки до св.
Миколая та Нового року. Це радість для
доньки і велика психологічна підтримка.
На мою думку, "Інва.net" дає корисну
інформацію, допомагає порадою.
Морозова Іванна,
с. Крилів, Корецький район



Георгія Васильовича знає вся
округа.
Веселий
життєрадісний,
товариський. А ще Григорій Васильович
Семенюк не одній людині врятував життя –
адже не раз здавав кров. Він почесний донор
СРСР.
І ось страшенне лихо спіткало такого
життєлюба…
Інфаркт…
інсульт …
ампутація ноги. Стільки всього випало на
долю цієї людини. Від цього відчай, депресія.
Теплота, любов рідних людей: дружини
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працює в Рівненській та Волинській областях
Найефективніші рішення народжуються там, де зустрічаються
різні підходи. В цьому і є місія проектів міжнародної технічної допомоги, і в тому числі проекту
«Посилення регіональних соціальних служб», який розроблений на замовлення Міністерства праці
та соціальної політики України, фінансується Єврпопейським Союзом та здійснюється
консорціумом організацій на чолі з Британською Радою.
Діяльність проекту розгортається за
чотирма напрямками, або компонентами:
– компонент соціальної роботи;
– правовий компонент;
– компонент професійної підготовки;
– компонент інформування громадськості.
Компонент
соціальної
роботи
зосереджений на розробці та апробації:
– мінімальних державних стандартів
якості соціальних послуг: а) вдома; б) в
інституційному закладі; в) в закладі денного
догляду;
–
інноваційних
моделей
надання
соціальних послуг.
Стандарти якості послуг є документом,
покликаним
посилити
та,
водночас,
полегшити роль держави як контролюючого
партнера і як замовника послуг. Цей
документ:
– покращує якість обслуговування та стан
клієнтів;
– спрощує процес оцінки і контролю - для
управлінців;
– дає соціальним працівникам чіткі межі і
орієнтири планування своєї роботи.
Детальніше про це в тематичному виданні
журналу «Соціальна політика та соціальна
робота» №1 за 2007 р. та на сайті Мінпраці в
розділі
«Соціальні
послуги»
(www.mlsp.gov.ua/).
Апробація стандартів відбувається в
установах, які є нашими партнерами:
– Радивилівський територіальний центр
соціального обслуговування (Рівненська
обл.);
–
Острозький
психоневрологічний
інтернат (Рівненська обл.);
– Луцький міський територіальний центр
соціального обслуговування
(Волинська
обл.);
– Луцький геріатричний пансіонат

(Волинська обл.).
Інноваційні моделі надання соціальних
послуг, що впроваджуються проектом, є в
чомусь відомими українським практикам, але
проектом передбачено структурувати їх у
чіткі алгоритми дій і впровадити в
повсякденну
практику.
Інноваційними
моделями є:
– оцінювання потреб клієнта і планування
догляду;
– процедури захисту клієнта від
насильства;
– процедури супервізії (професійної
підтримки) персоналу;
– незалежне представлення інтересів
клієнтів (незалежна адвокація);
– самодопомога клієнтів;
– тренінгове навчання без відриву від
роботи.
Впровадження цих моделей практики
спрямоване на:
– покращення якості послуг для клієнтів і
захист їх інтересів;
– захист прав та інтересів самих
соціальних
робітників
та
працівників
(супервізія, планування догляду, тренінгове
навчання);
– подолання існуючої відокремленості
установ соціальної сфери (як клієнтів, так і
персоналу) від суспільства, інтеграція їх у
загальний громадянський контекст.
догляду
є
Наприклад,
планування
переговорним процесом між клієнтом та
працівником, де кожен бере на себе певну
відповідальність; супервізія дає працівникові
голос для висловлення своїх потреб і прав;
незалежна адвокація ініціює в інтересах
клієнтів діалог та співпрацю між соціальними
установами та громадськими організаціями
тощо.
Наразі, потрібно зауважити, що розробка
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стандартів знаходиться в робочому стані, але
тільки після їх офіційного затвердження на
рівні Кабінету Міністрів вони почнуть
застосовуватись установами та закладами
соціального захисту населення.
Правовий
компонент
проекту
спрямований на розробку (на замовлення та у
співпраці
з
Мінпраці,
з
іншими
організаціями) конкретних рекомендацій та
проектів вдосконалення нормативної та
законодавчої бази соціальної сфери.
В першу чергу, триває робота над
вдосконаленням Закону України «Про
соціальні послуги» (внесенням змін до нього,
яке, можливо, стане і новою його редакцією).
При цьому експерти проекту ретельно
враховують, по-перше, міжнародний досвід
регулювання цієї сфери, по-друге, досвід
українських практиків соціальної роботи.
Серед інших завдань та документів, над
якими працює компонент, слід виділити
активну участь його експертів у підготовці
Постанови Кабінету Міністрів України «Про
порядок ліцензування послуг у соціальній
сфері». Стратегічним результатом прийняття
і впровадження цієї постанови стане
налагодження
системи
соціального
замовлення за зразком європейських країн.
Соціальне замовлення природним чином веде
до:
– більшої відкритості та демократизації
соціальної сфери у суспільстві;
– ринкових і конкурентних відносин у
соціальній сфері, а значить до подешевшання
послуг, та покращення їхньої якості.
В цьому контексті набуває особливої
значущості ще один доробок правового
компоненту проекту: методологія обрахунку
тарифів на платні соціальні послуги. Ця
методологія дозволяє в рамках чинного
законодавства та із дотриманням прав
клієнтів ввести в практику ще одне джерело
надходжень та розширити можливості
закладів соціального обслуговування. Вона
апробовується на практиці у територіальному
центрі соціального обслуговування Луцького
району Волинської області.
Свої надбання та досвід експерти
компоненту поширюють та обговорюють на
круглих столах, семінарах у робочих групах.
Компонент професійної підготовки в
першу чергу постійно проводить навчання
персоналу - як практичного, так і
управлінського - установ та закладів

соціальної сфери Волинської та Рівненської
областей. Цим досягається як підвищення
особистого
професійного
потенціалу
працівників, так і ефективніше впровадження
інноваційних моделей соціальних послуг,
адже цей компонент якнайтісніше пов'язаний
з компонентом соціальної роботи. В цілому
на сьогодні у проведених експертами
компоненту навчальних захода взяли участь
близько 900 учасників (слід враховувати, що
дехто з них взяв участь у кількох тренінгах).
Експерти компоненту розробили та
апробували
на
практиці
програму
короткотривалого тренінгового навчання без
відриву від роботи для практиків соціальної
сфери, що не мають базової підготовки
(«Вступний курс»). За цією програмою
пройшли навчання близько 300 робітників та
працівників пілотних закладів проекту, що
покращило якість послуг для клієнтів. Зараз
відбувається процес ліцензування цієї
навчальної програми у Мінпраці та
Міносвіти.
Важливо,
що
тренінги
проводяться і командою тренерів, які були
навчені експертами проекту з числа
спеціалістів Волинської та Рівненської
областей; таким чином, навчальний потенціал
залишиться в областях і по завершенню
проекту. Проведена низка семінарів з
міжвідомчої співпраці для управлінців
суміжних установ соціальної сфери на
обласному рівні. Для осіб, що приймають
рішення, проведені дві навчальні поїздки у
країни Європи (Велику Британію та Польщу).
З метою вивчення досвіду соціальних служб.
Компонент
інформування
громадськості виконує як допоміжні
завдання
поширення
інформації
про
діяльність інших компонентів, - так і
незалежні і самостійно важливі.
Експерти
регулярно
і
постійно
поширюють інформацію про діяльність
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На Першому національному телеканалі в
рамках
програми
«Життя
триває»
започаткована
рубрика
про
соціальні
послуги, де глядачі можуть побачити корисні
для себе сюжети та поради фахівців. Три
програми, які вже вийшли в ефір були
закцентовані на наданні соціальних послуг
для вразливих груп населення у Рівненській
області
Експертами
компоненту
розроблено,
проведено та оприлюднено масштабне
соціологічне дослідження, що вивчало рівень
поінформованості населення Волинської та
Рівненської областей про систему соціальних
послуг.
Сергій Лукашов, заступник керівника
Робочої групи проекту "Посилення регіональних соціальних служб"

проекту та партнерських установ через пресконференції та прес-клуби, публікації у ЗМІ,
телевізійні сюжети та фільми.
Особливо тісною є співпраця компоненту
з
фаховими
виданнями:
в
журналі
«Соціальний захист» за сприяння проекту
відкрито
спеціалізовану
рубрику
«Реформування системи соціальних послуг»,
на Інтернет-сторінці Мінпраці силами
експертів проекту створено і відкрито
спеціалізований розділ «Соціальні послуги»;
підготовлений та виданий випуск журналу
«Соціальна політика та соціальна робота»,
присвячений
питанням
реформування
системи соціальних послуг.

Результати дослідження
На замовлення Проекту ТАСІС "Посилення
регіональних соціальних служб" аналітичний
центр "Соціоконсалтинг" провів соціологічне
дослідження "Ставлення громадськості до
надання соціальних послуг у Рівненській та
Волинській областях".
Вибірка дослідження є репрезентативною,
було опитано 702 респонденти, теоретична
похибка вибіркової сукупності — не більше
3,8%.
Його завданнями було вивчення думки
громадян та експертів про систему соціальних
послуг
і
необхідність
подальшого
її
реформування: визначити ставлення населення
до системи; рівень обізнаності про організації,
котрі працюють у цій сфері, про групи
громадян,
які
найбільше
потребують
соціальних послуг.
Дослідження засвідчило: населення ще
недостатньо знає, що таке "соціальні послуги".
Найчастіше це поняття асоціюється з
соціальними
пільгами,
субсидіями,
матеріальною допомогою або ототожнюється з
пенсійним забезпеченням.
А серед категорій населення, які можуть
розраховувати
на
безоплатні
послуги,
респонденти найчастіше називали: дітей-сиріт
(79%); постраждалих від стихійного лиха
(65%); малозабезпечених (61%) та безробітних
(58%). Незначна частка опитаних знає, що
соціальні послуги надаються також людям, які

зазнали насильства (16%). Найменше опитані
знають про можливість надання соціальних
послуг особам, які звільнилися з місць
позбавлення волі (8%).
Серед
опитаних
досвід
отримання
соціальних
послуг
мали
лише
16%
респондентів, з яких більше половини (58%)
засвідчили, що цей досвід був позитивним.
Здебільшого вони зверталися до місцевих
органів виконавчої влади й самоврядування
(40%), до соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді (21%), центрів професійної, медичної чи
соціальної
реабілітації
інвалідів
(13%),
територіального
центру
соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян (13%).
З усіх видів отриманих респондентами
послуг найчастіше називали грошову допомогу
(43%). Інші види послуг отримувала незначна
кількість опитаних. Визначаючи потребу в
різних видах соціальних послуг, респонденти
найчастіше називали матеріальну (грошову)
допомогу (32%). Близько чверті респондентів
зацікавлені у розвитку послуг для дітей
(оздоровлення).
Також значним попитом користується
юридична
(15%)
та
соціально-медична
допомога
(14%).
Для
мешканців
сіл
актуальними є довідкові, інформаційні послуги,
а для міст, що не е обласними центрами, —
послуги з працевлаштування.
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мати спеціальну освіту та відповідні знання і
навички.
Певною довірою населення користуються й
волонтери, які, на думку 43% респондентів, є
дійсно відданими своїй справі людьми, а також
потребують
державної
підтримки
та
спеціальної підготовки.
При виборі установи/організації, яка надає
соціальні послуги, респонденти частіше за все
орієнтуються на: якість послуг, які там
пропонуються (40%); можливість отримати їх
безоплатно (30%); рекомендації знайомих
(23%).
Що ж стосується готовності респондентів
сплачувати
за
соціальні
послуги,
то,
здебільшого, вони не готові це робити.
Найменш схильні громадяни до оплати
соціально-психологічних
та
соціальнопобутових послуг (19-20%).
Готовність оплачувати послуги з юридичної
допомоги та оздоровлення дітей демонструє
половина
респондентів
(51%
та
49%
відповідно).
За результатами масового опитування,
головним важелем впливу на якість послуг
респонденти вважають укладання угоди між
соціальним працівником та клієнтом (43%).
Переважна більшість (69%) опитаних
вважає, що в їхньому населеному пункті не
вистачає інформації про організації, які
надають соціальні послуги. При цьому, майже
половина з них (47%) зазначила, що не
отримувала жодної інформації про подібні
організації.
Що ж стосується досвіду отримання такої
інформації,
то
тільки
30%
опитаних
бачили/чули таку інформацію на телебаченні
або радіо, 21 % — у друкованих ЗМІ, 18% — на
зовнішніх носіях і у транспорті. Основним
джерелом інформації про соціальні послуги для
громадян є інші споживачі цих послуг (знайомі,
родичі, колеги) (46%).
Також респонденти вважають доцільною
організацію роботи спеціалізованої телефонної
служби — безкоштовної телефонної "гарячої
лінії" з питань надання соціальних послуг
(88%). Така служба особливо актуальна для
мешканців села, де транспортні проблеми
ускладнюють особисте спілкування населення з
представниками соціальних служб.
З більш повним змістом результатів
дослідження ви можете ознайомитися на сайті
Міністерства праці та соціальної політики
у
розділі
України
(www.misp.gov.ua/)
"Соціальні
послуги".

Водночас, більшість опитаних виказували
незадоволення надто складною процедурою
отримання соціальних послуг, бюрократичними
вимогами, а також висловлювали зневіру в
тому, що їм реально допоможуть (38%). Більш
ніж третина респондентів вважає, що
безоплатні послуги недоступні для багатьох
людей через великі черги, надання їх лише
знайомим тощо.
Позитивну оцінку серед діючих соціальних
установ отримала лише служба зайнятості:
респонденти як у містах, так і в селах
зазначили, що отримували виплати по
безробіттю,
проходили
навчання
(перекваліфікацію) та знаходили роботу.
Про інші соціальні служби та їх послуги —
знали менше. Водночас, частина опитаних
переконана в необхідності існування служб, що
надають безоплатні соціальні послуги, та
вірять, що такі установи можуть бути вагомою
підтримкою для людей, які опинилися у
складних життєвих обставинах (30%).
Але більшість опитаних вважає, що
держава/уряд
має
посилити
заходи
з
розширення спектру соціальних послуг для
населення. Так, оцінюючи обсяги надання
соціальних
послуг,
51%
респондентів
вважають, що соціальні служби, хоч і
допомагають, але недостатньо.
Допомога соціальних служб є радше
формальною, вважає кожен четвертий з
опитаних. А на думку 55%, нинішній перелік
соціальних
послуг
відповідає
лише
мінімальним потребам уразливих груп.
Ставлення до клієнтів соціальних служб у
населення переважно толерантне: більшість
опитаних (76%) вважає, що ці люди дійсно
перебувають
у
скрутному
становищі,
виказують їм співчуття.
Натомість
ставлення
до
соціальних
працівників/робітників
не
є
виразно
сформованим: близько третини опитаних
вагалися з відповіддю щодо оцінки їхньої
діяльності, більше половини — щодо рівня
професіоналізму.
Водночас, респонденти вважають, що
особистісні якості соціальних працівників —
відданість, дбайливість, небайдужість —
можуть відігравати важливу роль у покращенні
життєвої ситуації клієнта (65%). Практично
кожен третій з опитаних вважає, що такі
фахівці — дійсно віддані своїй справі люди, які
роблять все, щоб максимально допомогти своїм
клієнтам. А 43% респондентів — що
соціальним працівникам/робітникам необхідно
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Література:
Інформування громадськості та співпраця зі ЗМІ: Метод. посіб. для фахівців системи соц. захисту
населення. – К., 2007.

Наші цінності базуються на співчутті,
але цього недостатньо, потрібні дії.
В рамках Проекту ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб» було зініційовано
розробку та впровадження інноваційних моделей надання соціальних послуг, однією з яких є
незалежна адвокація.
адміністрацією та спілкування з клієнтами
без присутності персоналу даного закладу
стане потужною заявою всій країні про
можливість
досягнення
прозорості
та
соціальну справедливость в країні.
Таким чином, в основі незалежної
адвокації покладені принципи, які є базовими
і загальноприйнятими у сфері розвитку
соціальних послуг та практичної соціальної
роботи, зокрема;
– повага до особистості, ми всі люди і
маємо право на однакові права і свободи;
– право вибору, можливість клієнта
робити вибір із декількох можливих
варіантів, зокрема щодо свого догляду;
– повага людських прав і можливостей,
всі люди мають право на роботу, особисте
життя та вільний час;
– прозорість, надання соціальних послуг
має
здійснюватися
прозоро,
скарги
розглядатися регламентовано, а інформація
має бути об'єктивною та легкодоступною.
Незалежними адвокатами виступають
підготовлені волонтери, які представляють і
захищають інтереси вразливої людини, як
свої власні. Вони є незалежними від будь-якої
організації, яка надає послуги клієнту. Вони
стоять на боці клієнта, говорять від його імені
з метою оприлюднення думок, побажань та
почуттів.
Адвокати повинні бути структурно та
психологічно незалежними від системи
послуг. Незалежні адвокати повинні чітко
усвідомлювати, що їхня основа має бути
спрямована на допомогу людям, які її
потребують, а не на служби, які надають
послуги, чи владу.
Незалежні адвокати діють виключно у

Концепція адвокації не є новою. Люди
роблять це щодня для своїх дітей, своїх
престарілих родичів чи друзів. Адвокація
надає
можливість
людям
робити
обгрунтований вибір щодо свого власного
догляду та контролювати його надання. Вона
допомагає людям отримати доступ до
необхідної інформації, краще зрозуміти
наявні для них альтернативи та оприлюднити
їхні думки і побажання. Адвокація є основою
нової ери догляду, де планування та надання
послуг
здійснюється
з
точки
зору
користувача послуг. Тому життєво важливим
є те, що люди, які з різних причин не можуть
самі захистити себе, потребують голосу, який
би представляв їхні інтереси та точку зору і
забезпечував отримання ними послуг, яких
вони потребують.
Адвокація надає людям право голосу в
прийнятті рішень, які впливають на їхнє
життя, та участь в житті суспільства. Це є
шляхом захисту вразливих груп населення.
Незалежна адвокація є інструментом,
який покликаний захистити права клієнтів,
створити доступ до об'єктивної інформації та
ввести прозорі процедури подання скарг та
звернень.
Принцип прозорості системи соціального
догляду є ключовим у рамках даної моделі.
Поняття
прозорості
передбачає
як
справедливість при розгляді скарг, що
передбачає вчасне та відповідне реагування,
так і можливість впроваджувати незалежну
адвокацію на базі соціальних закладів, які
тривалий час були відомі як «заклади
закритого типу». Натомість відвідування
незалежними адвокатами таких установ без
попередньої
на
те
домовленості
з
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Яку користь передбачає незалежна
адвокація для місцевих органів влади?
Кращі результати для людей
Незалежна адвокація вносить зміни до
процесу надання соціальних послуг. Вона
сприяє прийняттю кращих рішень щодо
догляду та обслуговування клієнтів. Клієнти
мають змогу зробити проінформований вибір та
бути впевненими у тому, що вони будуть
почуті, і в разі подання ними скарги, вона буде
розглянута і будуть вжиті заходи.
Конструктивний виклик надавачам послуг
Модель незалежної адвокації передбачає
постійний виклик користувачам послуг щодо
покращення рівня послуг, які вони надають.
Даний стимул може стати таким же
ефективним у досягненні вищої якості послуг,
як, скажімо, формальний процес встановлення
стандартів, перевірок та регулювань.
Зосередження уваги на найбільш вразливих
людях
Працюючи з клієнтами, які є найбільш
вразливими, незалежна адвокація допомагає
системі надання соціальних послуг покращити
якість послуг.
Розвиток клієнт-орієнтованих послуг
Адвокація сприяє розвитку послуг, які
орієнтовані на індивіда, оскільки вона має
справу з людьми, чиї життєві обставини не
завжди відповідають стандартній структурі.
Незалежна
адвокація
може
допомогти
професіоналам перепланувати та покращити
існуючу систему таким чином, щоб вона краще
запрацювала для всіх, у тому числі для
найбільш вразливих людей.
Таким чином, впровадження незалежної
адвокації є одним із ключових елементів
реформування та покращення рівня надання
соціальних послуг в Україні. Незалежні
адвокати покликані допомогти клієнтам
висловлювати свої думки, переконатися у тому,
що до них прислухаються, допомогти подати
скаргу та прослідкувати її розгляд, звернутися
при потребі у відповідні служби тощо.
Незалежна адвокація сприяє отриманню
кращих послуг, справедливому та рівному
ставленню до клієнтів, вирішенню багатьох
проблем та досягненню прозорості системи
надання соціальних послуг, зокрема шляхом
введення чітких процедур подання скарг та
звернень. Проте основним призначенням
адвокації є наголошення на тому, що кожна
людина є важливою і кожен повинен бути
почутим.
Стів Ейр,
ключовий експерт Проекту

відповідності з побажаннями людини, яку
вони захищають. Вони не нав'язують своє
власне бачення щодо того, що найкраще для
людини, і не впливають на вибір, який має
зробити клієнт. Адвокати не дають порад,
проте вони допомагають проаналізувати всі
можливі варіанти для клієнта, допомагають
отримати інформацію, проте завжди в
процесі незалежної адвокації саме клієнт
приймає рішення, не адвокат.
Незалежні адвокати не потерпають від
конфлікту інтересів, так як професійні
соціальні працівники, від яких зазвичай
очікують прийняття рішень щодо того, хто
більше заслуговує або підходить для
отримання послуги. Оскільки адвокати не
мають такої влади над людьми, вони
знаходяться у кращому стані для того, щоб
поглянути на речі з боку клієнта, а не
системи. Вони можуть сконцентруватися на
представленні інтересів та побажань людей,
які потребують даного захисту, і чітко знати,
що в цьому полягає їхня роль.
Незалежні адвокати не запитують, чи
дана послуга відповідає стандартам та
процедурам, а натомість вони цікавляться,
яким є життя даної людини (клієнта).
Чому
потрібна
незалежна
адвокація?
Деякі люди в нашому суспільстві
підлягають більшому ризику отримати
негативне ставлення, чи це через людську
упередженість, чи через свою особисту
вразливість, чи з обох причин.
І якщо ці люди не мають дієздатної сім'ї
чи друзів, які б могли заступитися за них,
тоді вони
ризикують отримати погане
обслуговування і не отримати те, що їм
дійсно потрібно, їхні думки, побажання та
почуття можуть не братися до уваги, хоч це і
є їхнім людським правом. Вони є також
людьми, які потенційно є найменш
спроможними скористатися своїм правом на
подання скарги.
Незалежна адвокація не є знаряддям для
«залатання»
поганої
якості
послуг.
Прислухатися та реагувати на побажання
своїх клієнтів, а також працювати відповідно
до найвищих стандартів є обов'язком
соціальних
служб.
Таким
чином,
впровадження адвокації покликане додатково,
а не замість, покращувати послуги.
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Немає більш плідного заняття, ніж пізнання самого себе
Репе Декарт
Людина відчуває в собі сили і
можливості допомагати іншим, коли має
власний позитивний досвід вирішення
життєвих негараздів. У кожного з нас,
засновників Рівненської міської громадської
організації (РМГО) "Кристал", були певні
життєві випробовування, які ми успішно
вирішили за допомогою нашої методики,
можна сказати "випробували на собі".
Рік тому ми прийняли рішення і
заснували нашу організацію "Кристал", з
метою допомагати якомога більшому колу
людей, які цього потребують.
Членом організації можуть стати всі
бажаючі, хто прагне віднайти своє місце у
світі, або знайти друзів й однодумців, чи
навчитися налагоджувати взаємостосунки з
довкіллям, розуміти самих себе.
Велика увага приділяється сім'ям, в яких
є особливі діти. Для батьків таких дітей
"Кристал"
дійсно
неперевершена
можливість знайти не тільки моральну
підтримку, а й уміння стати корисними для
своїх дітей, навчитися бути щасливими,
сприймати свою дитину такою, яка вона є і
допомагати
їй
боротися,
розвиватися,

одужувати...
"Кристал" об'єднує дійсно різних людей:
тут не мають значення ані вік, ані освіта чи
професія. Нове і цікаве знайде для себе молодь,
якій потрібно вирушати в доросле життя,
підлітки, що їх "не розуміють" вдома, молоді
батьки, які хочуть народити і виростити
здорову дитину, зрілі люди, які відчули так
звану "кризу віку"...
Будь-яка проблема, що раптом з'являється
у нашому житті, не виникає нізвідки, не
приходить з навколишнього світу. Вона
народжується саме в нас, формується, росте,
зріє і виходить з середини, з нашої
підсвідомості, виплекана лише нашими
думками, прагненнями, а далі й діями. Чому?
Тому, що думки матеріальні. Вони існують
і є складовою частиною інформаційного поля.
А інформаційне поле так само матеріальне, як і
електричне, магнітне чи радіаційне. Воно
повсякчас супроводжує нас: телебачення, радіо,
ПК... Так званий "віртуальний світ". А що є
слово? Не лише звук. Це – артикулярний носій
інформації, носій думок. Недаремно кажуть, що
словом можна поранити людину. Звучання,
вимова, тембр голосу, інтонація лише
забарвлюють певні думки в момент їх
озвучення. Але вже до того, як думки було
висловлено, саме в момент їх народження
інформація вже існує. Наші думки є носіями
інформації і мають величезну силу, вони
формують і направляють не лише зовнішні дії і
фізичні рухи, а й впливають на весь організм.
Організовують та контролюють, надають
позитивний або негативний поштовх для
функціонування внутрішніх органів.
У медицині відоме явище плацебо, коли
при позитивному налаштуванні пацієнта на
процес його одужання впливає звичайна вода,
якщо її було представлено пацієнтові як
цілющу речовину. Навпаки, ніякі ліки не
допоможуть, якщо людина не бажає одужувати,
тобто не дозволяє собі, своєму організму
адекватно реагувати на медичний препарат.
Організм "зачинено" для благотворного
вживання
ліків,
йому
"заборонено"
розпізнавати і використовувати лікувальну їх
дію. Виходить, дійсно, проблема в нас! Ми самі
собі "і лікарі, і пекарі".
Робимо висновки: головне – дозволити собі
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бути здоровими, сильними, добрими...
Наведу ще одне прислів'я: "Ми є те, що ми
п'ємо". З цим важко сперечатися, тому що
організм людини на 80% складається з води.
Тільки ці слова про фізичний рівень нашого
життя. Стосовно ж рівня інформаційного,
істиною будуть слова: "Ми є те, що ми
думаємо"!
Як же привчити наші думки приносити
тільки користь, звести до мінімуму можливу
шкоду нашому здоров'ю, нашим стосункам з
довкіллям та іншими людьми? Виявляється, це
дуже просто.
Всім відомо про вплив звичайних ранкових
фізичних вправ на організм людини. Звичний
комплекс простих рухів допомагає прокинутись
нашому тілу, розпочати активну щоденну
працю. А якщо "включити" не лише м'язи й
суглоби, а й мозок? Додамо до звичної фізичної
розминки
розумову.
Налаштуємо
наш
внутрішній емоційний стан на потрібну хвилю.
Уявимо себе цільною одиницею Всесвіту.
Нехай наші думки також "розімнуться" в унісон
з м'язами. Подумки відчуємо власну внутрішню
силу, пульсацію життя в кожній клітинці тіла.
Дивно, але коли до роботи м'язів підключається
мозок, думки, то процесом розминки
підсвідомо починає управляти наше тіло:
раптом Вам захочеться зробити нові, незвичні
рухи, а руки ніби самі знаходять точки, що
потребують масажу. Саме в цей час, у цьому
процесі відбувається головне: наша власна
енергія, що її направляє мозок, "ревізує" наш
"побачити"
стан
організм,
допомагає
внутрішніх органів і направити свій цілющий
потік таким чином, щоб він омивав, очищав,
оздоровлював нас зсередини.
Це і є один з напрямків роботи РМГО
"Кристал" - пізнання самого себе, розкриття
можливостей власного організму у фізичній,
інтелектуальній,
психоемоційній
сферах.

Методика дивовижного процесу самовідкриття,
самовивчення проста і доступна кожному.
Єдиною обов'язковою умовою оволодіння нею,
є особисте бажання і докладання певних зусиль
систематичної роботи над собою за підтримки

працівників "Кристалу".
Що ще Вам запропонують у РМГО
№"Кристал"?
― консультації стосовно можливостей
розвитку особистості у суспільстві;
― допомогу у розвитку необхідних
якостей для здорового способу життя;
― гармонійні шляхи вирішення життєвих
проблем;
― можливість оволодіти оздоровчими
методиками,
спрямованими
на
саморегуляцію організму;
― індивідуальні та групові практичні
заняття з корекції психофізичного стану.
Крім того, тут Вам нададуть допомогу в
налагодженні взаємодії з довкіллям, у
формуванні активної життєвої позиції, навчать
взаєморозумінню між батьками й дітьми.
Ласкаво просимо до РМГО "Кристал"! Тут
є чому навчитися.
Поліна Амурова
Контактні телефони: 26-40-71; 8(095)8161838

Десятий рік у Волинській області діє
громадська організація «Особлива дитина», яка
об'єднує сім'ї, що виховують дітей з
функціональними обмеженнями. Створили її в
квітні 1998 року батьки з активною життєвою
позицією, які поставили перед собою мету:
сприяння соціальній реабілітації, адаптації та
захисту дітей з обмеженими можливостями та
сімей, в яких вони проживають, а також

формування позитивної громадської думки
стосовно цієї категорії населення.
Тепер асоціація «Особлива дитина»
обслуговує понад 680 сімей, в яких
виховуються діти з особливими потребами, має
свої
осередки
в
Ківерцівському,
Рожищенському та Локачинському районах.
Основні завдання, які ставлять перед собою
працівники асоціації:
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– розробка та впровадження програм,
спрямованих на соціальну реабілітацію,
адаптацію й захист дітей-інвалідів та їх сімей;
– сприяння правовому вирішенню питань
соціального захисту цих дітей;
– надання гуманітарної допомоги сім'ям,
що виховують дітей з особливими потребами;
– організація курсів для дітей з метою
набуття ними ділових навичок, для підвищення
їх соціального статусу в суспільстві;
– сприяння оздоровленню та відпочинку
дітей з функціональними обмеженнями та їх
сімей.
Організація
успішно
співпрацює
з
органами
місцевого
самоврядування,

спеціальностями "Конторський службовець",
"Бухгалтер",
"Квіткарка"
та
"Виробник
художніх виробів з кераміки".
В процесі навчання молоді люди
здружились, розширили коло інтересів, мали
можливість
обмінюватись
різноманітною
інформацією,
мріють
про
створення
виробничих майстерень, в яких могли б
застосувати набуті знання, реалізовувати
виготовлену продукцію.
Особливо порадував той факт, що діти самі
усвідомили необхідність здобуття професії,
відчули підтримку такого бажання з боку
асоціації "Особлива дитина" та зрозуміли
необхідність продовження навчання. А молоді
люди, що здобувають професію "Виробник
художніх виробів з кераміки", всією групою
звернулись до працівників асоціації з
проханням допомогти їм продовжити навчання,
щоб створити виробничу майстерню.
Слід відмітити, що в процесі навчання
яскраво проявились лідерські якості старости
групи Олександра Ковальського. Він став
безумовним авторитетом серед учнів, проявляв
турботу про кожного члена колективу,
своєчасну поінформованість про зміни в
розкладі, слідкував за відвідуванням та
дисципліною в групі. Олександр навчився
відстоювати колективну думку, виступаючи
представником групи в спілкуванні з
керівництвом училища та асоціації.
Зростають нові молоді лідери, які зможуть
самі змінити життя на краще, показати приклад
іншим та повести їх за собою.

Скандинавською Дитячою Місією, місією
«Медична допомога Україні» з м. Темплін
(Німеччина), різними благодійними фондами,
місцевими підприємцями та спорідненими
громадськими організаціями. Систематично
організовуються виставки дитячих робіт, свята
для батьків та дітей до дня Святого Миколая,
Різдва, Дня матері, Міжнародного дня захисту
дітей та Міжнародного дня інвалідів, екскурсії
до визначних місць Волині та сусідніх
областей.
За підтримки обласного управління в
справах молоді і спорту та міського управління
в справах сім'ї і молоді функціонує Інтернетклуб, проводяться екскурсії і виїзди на природу
дітей та їх батьків.
Нині реалізуємо проект "Ефективна
соціалізація молоді з особливими потребами у
Волинській
області"
за
підтримки
представництва Європейської Комісії в Україні.
Його метою є профорієнтація і навчання
молоді з функціональними обмеженнями. В
рамках проекту проведено навчання трьох груп
молоді
з
особливими
потребами
за

В планах асоціації - нові задуми, ідеї,
проекти, спрямовані на подальшу роботу з
дітьми та молоддю з функціональними
обмеженнями та їх сім'ями.

А.Р. Торунова,
член президії асоціації "Особлива дитина"
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Однак, якщо тиск високий і важко його
"збити", то ліки п’ють по столовій ложці
через кожні годину-дві.

Для лікування
гіпертонії
віддавна
зверталися
до
чудесної рослини
Барвінок
– барвінку малого.
Ця рослина допомагає нормалізувати тиск.
Користуватися барвінком треба обережно, ні
в якому розі не застосовувати великі дози, бо
він отруйний.

Настоянка барвінку на горілці
Столову
ложку
подрібненого
барвінку залити склянкою горілки,
настояти два тижні. Ліки готові.
Пити по п’ять крапель чотири рази
на день

Ліки з барвінку
Чайну ложку подрібнених листочків
барвінку
малого
заливають
склянкою
окропу,
настоюють
двадцять-тридцять хвилин. П’ють
по чверті склянки чотири рази на

Ліки з барвінку можуть використовувати
гіпертоніки, які страждають від цукрового
діабету. Адже барвінок зміцнює судини.
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Людина, вживаючи картоплю, насичувала
свій організм усіма поживними речовинами,
на які багатий цей овоч. Водночас зверталася
до картоплі як до лікувального засобу.
Картопля лікує виразку шлунка, може
подолати нудоту, біль у шлунку та
кишківнику. Для цього використовували сік
сирої бульби. Він добре знімає запалення
слизової
оболонки
шлунка,
знижує
кислотність. Сік (по одній столовій ложці
тричі на день до їди) вживали, лікуючи
гастрит, виразку шлунка. Тим самим
водночас
нормалізували
і
функцію
кишківника.

Картопля

Крім того, сік має
сечогінні властивості.
Показаний
також
гіпертонікам,
оскільки
нормалізує
артеріальний тиск, знижуючи його, знімає
головний біль. І що важливо, не має побічної
дії.
Перетертою сирою картоплею лікують
екзему,
опіки,
запалення
шкіри
та
різноманітні виразки на ній, навіть трофічні.
Картоплею лікують бородавки. Для того,
щоб їх вивести, слід відрізати позеленілу
частину картоплі та її зрізом натирати хворе
місце.
Незабаром
бородавка
зникне.
Виявляється, бородавка, як і інші доброякісні
пухлини, боїться соланіну, який є у сирій
картоплі.
У великих кількостях соланін отруйний
для людини, тому ми не вживаємо сирої
картоплі, а піддаємо її термічній обробці:
варимо,
смажимо, печемо, тушкуємо.
Запечена картопля — найсмачніша. Та ще й
(тільки без солі) дуже добрий дієтичний

Сік картоплі
Вибрати картоплини без паростків,
без
зелених
ділянок,
помити,
натерти на тертці. Відтиснути сік
через складену вдвоє марлю. Пити по
столовій ложці тричі на день за
двадцять хвилин до вживання їжі.
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інгаляції допомагають і дітям, і дорослим.
У народній медицині застосовували й
надземну частину рослини, листя й квіти для
лікування хвороб серця, гіпертонії та для
активізації дихання.

продукт для хворих на нирки та серцевосудинні недуги.
Широко використовували картоплю для
лікування катарів верхніх дихальних шляхів,
вдихаючи випари вареної картоплі. Такі
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У людей старшого віку причини
запалення суглобів відомі: порушення обміну
речовин, зокрема сольового обміну, запальні
процеси, травми... У молоді ревматоїдний
артрит починається із простих захворювань,
приміром, інфекційних, уразив якийсь вірус,
захворіла людина на грип або ангіну, нежить.
Якби вилікували захворювання відразу, то не
сталося б ускладнення. Однак людина не
вилікувала гострого захворювання, воно
перейшло в хронічне і призвело до такого
тяжкого
ускладнення.
Буває
навіть
алергічного характеру нежить викликає
ускладнення. І якби вилікували алергію (в
народній медицині лікують не наслідки, а
насамперед
відшукують
причину.
І
виявляється, якщо вилікувати печінку,
шлунок, налагодити травлення та ще
підсилити імунітет, то алергія зникає), не
сталося б ускладнення.
Ревматоїдний артрит важко визначити на
початковій стадії. У хворого тривалий час
субфебральна температура (37,2-37,4°С) і
лікарі відшукують запальний процес в
організмі. Найчастіше вважають, що це хворе
горло, у жінок ще шукають запальні процеси
яєчників тощо. І поки відшукують причину
субфебрильної температури (або навіть дають
ліки, які нормалізують температуру: випив
пігулку — температура нормальна, вранці
встав — знову підвищена і знову треба пити
ліки), недуга ускладнюється. Болять суглоби.
Не всі суглоби хворіють одразу. Вражається
один, скажімо, виник біль у коліні — людина
лікує його. Через деякий час захворіло друге
коліно. Потім біль підіймається вище — у
стегновий суглоб, далі перекидається на
інший. Суглоби запалюються, червоніють,
болять, особливо під час руху. Тоді людина
намагається менше рухатись, але від того
настає анкілоз. Тобто нерухомість суглоба.
Хвороба прогресує і з часом призводить до
повної нерухомості людини.

В народі ревматоїдний артрит ще
називають суглобовим ревматизмом.
Насамперед людина рятується від болю.
Шукає засоби, які допоможуть знеболити, не
думаючи про те, що це захворювання дуже
серйозне і лікувати його слід дуже ретельно,
виявивши насамперед причину. Ми вже
говорили, що це може бути інфекція. Якщо,
наприклад, інфекція «заховалась» у хронічну
форму в мигдаликах, є ангіна, то насамперед
треба усунути джерело інфекції: пролікувати
мигдалики. Якщо це якесь інше інфекційне
захворювання, то теж слід насамперед
лікувати його. А щоб вилікувати таку недугу
повністю, треба не тільки давати людині
протизапальні засоби, а боротися з
інфекціями і обов'язково підсилювати
імунітет. Треба шукати сильну рослину, яка б
очищала, дезинфікувала весь організм,
чистила кров.
В народній медицині для лікування
ревматоїдного поліартриту застосовуються
рослини як внутрішньо, так і зовнішньо.
Окрім лікування, треба дотримуватися певної
дієти: не вживати спиртних напоїв , гострих
страв, не зловживати міцними кавою та чаєм
тощо.
Навесні природа дарує нам чимало
рослин,
які
допомагають
лікувати
ревматоїдний артрит.
Скажімо, розквітають білими квіточками
стокротки багаторічні (рос. — маргаритка
многолетняя).
Цю
рослину
бачили,
мабуть, усі: стеляться
розеткою листочки, на
маленьких стрілочках
розквітають
білі
квіточки, подібні на
маленькі ромашки. ЇЇ
ще називають сльозами
Божої матері. Це дуже
Стокротка
сильна
лікувальна
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салатами молоді листочки цієї рослини,
таким чином доповнюючи лікування.
Ліки готують найчастіше з коріння.
Роблять настої, настоянки.

рослина. Стокротки — одна з рослин, які я
застосовую для лікування недуг кісткового
мозку, інших тяжких захворювань. Отже, для
лікування ревматоїдного поліартриту роблять
настій із цієї рослини.

Настоянка
коріння
бедринцю
ломикаменевого
Одну частину подрібненого коріння
бедринцю
залити
десятьма
частинами 70-градусного спирту
або горілки (наприклад, на 50 грамів
кореня — 0,5 л спирту чи горілки).
Настоювати тиждень-два. Пити
по п'ять крапель чотири рази на
день.

Ліки з стокротки багаторічної
Чайну ложку подрібненої рослини
стокротки (листя і квіти) залити
склянкою холодної кип'яченої води,
настояти чотири години (якщо
холодні
настої
інших
трав
потребують
настоюватися
вісім
годин, то стокротки дуже швидко
віддають свою цілющу силу воді і
настій готовий через чотири години).
Пити по чверті склянки чотири рази
д

Настій
кореня
бедринцю
ломикаменевого.
Чайну ложку подрібненого коріння
бедринцю залити склянкою окропу,
настояти годину. Пити по чверті
склянки чотири рази на день.

Із стокротки можна робити напари
(столову ложку подрібненої рослини залити
склянкою окропу) і робити компреси на хворі
суглоби.
Молоді
листочки
стокротки
варто
додавати до страв, салатів. Це особливо
корисно людям, у яких запалені суглоби, у
кого
є
закріпи,
запалення
легенів,
туберкульоз.
Навесні зацвітає кремена лікарська (рос. –
белокопытник). Листя майже таке, як у матий-мачухи, але набагато більше. Тож для
лікування класти на хворі суглоби листя
кремени як компреси.
Прийде на допомогу і бедринець
(рос.
—
бедренец
ломикаменевий
камнеломковый).
Цю
рослину
легко
розпізнати, цвіте зонтиками, а корінець (коли
його розламати) має особливий, специфічний,
тільки йому притаманний запах. Нагадує
запах ладану. Має, крім багатьох лікувальних
властивостей, сильну дезинфікуючу дію. Тож
ним, сказати б, знищують
джерело інфекції, яке
привело до ревматоїдного
артриту. Лікує запальний
процес
у
суглобах,
чистить організм, вбиває
хвороботворні
бактерії.
Якщо, скажімо, ангіна
стала
причиною
захворювання, то настоєм
бедринцю
полощуть
Грушанка
горло.
Можна
вживати
з
круглолиста

Таким же настоєм можна полоскати горло.
Весна дарує нам і інші рослини, які мають
знеболювальні протизапальні властивості.
Одна з них грушанка круглолиста.
Це вічнозелена рослина, дуже цілюща,
зокрема, лікує й ревматоїдний поліартрит.
Ліки з грушанки круглолистої
Чайну ложку подрібненої трави
грушанки
круглолистої
залити
склянкою окропу, закутати тепло і
настоювати дві години. Процідити.
Пити по дві столові ложки (можна і
по чверті склянки) чотири рази на
Прийде на допомогу і горлянка женевська
(живучка женевская).
Настій горлянки женевської
Чайну ложку подрібненої рослини горлянки
женевської залити склянкою окропу,
настояти дві-три години, процідити.
Пити по дві столові ложки чотири рази на
день

Але якщо суглоби дуже болять, запалені,
то пити по столовій ложці щодві години або й
частіше.
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Листя берези полегшить страждання
хворих на ревматоїдний артрит, ефективно
лікуватиме хворобу.

Коли зазеленіє лопух справжній, то з
листя його можна робити компреси на хворі
суглоби.
Але коли запалено багато суглобів, то
компреси на все тіло не покладеш. Отже,
треба тоді використовувати ліки внутрішньо.
Частіше їх пити, водночас натирати хворі
суглоби. Можна робити лікувальні ванни з
хвої, верби, сіна.
Із конюшини польової (рос. – клевер
пашенный) добре робити примочки-аплікації
на хворі суглоби.

Ліки з листя берези
Столову ложку подрібненого листя
берези
залити
склянкою
окропу,
настояти
тридцять-сорок
хвилин.
Пити по дві столові ложки три-чо-тири
рази надень.

Із бруньок берези роблять настоянку
(1:10) і використовують для розтирання.
Зовнішньо для лікування ревматоїдного
поліартриту можна застосувати ліки за
рецептом:

Примочки з конюшини
П’ять ложок подрібненої конюшини
запарити
окропом,
загорнути
запарену конюшину в марлю і
обгортати (прикладати) такими
подушечками хворі суглоби.

Настоянка суміші рослин
Суміш подрібнених рослин (по дві
столові ложки кори верби та кори бузку
і столова ложка лаврового листя)
залити 0,5 л горілки, настояти два
тижні, потім додати перець червоний
гіркий і 50 мл камфорного спирту,
настояти ще тиждень, процідити.
Розтирати хворі суглоби.

Біль зникає, запалення зменшується.
Ревматоїдний поліартрит важко лікувати,
легше йому запобігти. Якщо в організмі
виникають
запальні
процеси,
гнійні
інфекційні захворювання, поставтеся дуже
серйозно до лікування, щоб інфекція не
прижилася в організмі і не викликала тяжких
ускладнень. І ангіну, і грип треба вилежати,
вилікувати повністю. Адже в природі є багато
рослин, які спроможні цілковито вилікувати
ці захворювання.
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Навесні зацвітає бузок (рос. – сирень).
Вони також допоможуть лікувати хворі
суглоби.
Розтирання з квітів бузку
Дві столові ложки подрібнених квітів бузку
розтерти до однорідної маси з двома
столовими ложками свіжого коров'ячого
масла або смальцю. Використовувати як
розтирання.

Такі ліки заспокоять нервову систему, серце працюватиме нормально. Та й
судини водночас лікуватимуться.
календула лікарська, інша назва — нагідки
(рос. — ноготки лекарственные).
Ліки з глоду
Столову ложку квітів (або плодів) глоду
Ліки з календули
колючого залити склянкою окропу,
Чайну ложка подрібнених квітів календули
прокип'ятити
хвилину,
настояти
залити склянкою окропу, настояти
півгодини, процідити. Використовувати
півгодини, процідити. Пити по чверті
як заварку чаю, пити чан упродовж дня.
склянки чотири рази на день за
п'ятнадцять-трид-цять
хвилин
до
ї
Якщо немає глоду, то на допомогу прийде
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Допоможе також смородина чорна.
Можна використати листя смородини, якщо
насушили влітку, або гілочки (верхівки).
Ліки з листя смородини
Чайну
ложку
подрібненого
листя
смородини залити склянкою окропу,
настояти тридцять хвилин. Пити по
третині склянки три-чотири рази на день
до вживання їжі.

Смородина чорна
В Україні завжди любили страви з
пшона: кулеші, каші, супи, капусняк (із
пшоном, а не з рисом — рис важкий для
підшлункової залози), адже пшоно добре діє
на печінку, особливо на її кровотворну
функцію, окрім того, підсилює перистальтику
кишківника, тонізує шлунок, нормалізує
кислотність,
їжа
нормально
перетравлюватиметься.

Ліки з гілок смородини
Столову ложку подрібнених гілочок
смородини
залити
склянкою
води,
прокип'ятити на слабенькому вогні однудві хвилини, потім настояти тридцятьсорок хвилин, процідити. Пити теплим
(можна з медом) по півсклянки тричотири рази на день, бажано до
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чотири-п'ять разів на день, дітям — по чайній
ложці.
Цим же настоєм можна лікувати
захворювання шлунка, кишківника ( проноси,
ентероколіти тощо). Це зумовлено тим, що
герань кімнатна містить дубильні речовини. З
цією ж метою роблять і гарячий настій.

Спостеріг
аючи за
рослиною,
Пеларгонія
люди
помітили
лікувальні властивості кожного виду герані:
червона — найкраще зупиняє кров,
заспокоює нервову систему; рожева — лікує
гіпертонію, допомагає людям із серцевими
захворюваннями...

Настій герані кімнатної
Чайну ложку подрібненого листя і
квітів
герані
кімнатної
залити
склянкою холодної води, довести до
кипіння. Зняти з вогню і настоювати в
закритій посудині дві години. Пити по
столовій ложці чотири-п'ять разів на
день, дітям – по чайній ложці.

Ліки з герані кімнатної
Чайну ложку подрібненої рослини
герані залити склянкою холодної води
(бажано джерельної, якщо немає —
фільтрованої або відстояної з
водопроводу) і настоювати сім-вісім
годин. Пити по столовій ложці
чотири-п'ять разів на день до
вживання їжі (останній раз — перед

Геранню кімнатною лікують катаракту.
Процес тривалий, але дає позитивні
результати. Для цього робити своєрідні
компреси на очі.

Таким
настоєм
лікують
серцеві
захворювання та заспокоюють нервову
систему. Дорослим пити по столовій ложці
48

запалення судин і допоможе позбутися
хвороби.
Для лікування катаракти можна також
змочити настоєм герані бинт, складений
учетверо, і прикласти як компрес до очей.
Катаракту лікують ще й соком герані
кімнатної: сік розводять навпіл із водою і
закапують в очі.
Така вона — неповторна чудодійна
пеларгонія, герань кімнатна (калачики).

Компреси з герані кімнатної
Подрібнені листя і квіти герані
кімнатної покласти на листочок
капусти і прикласти до очей.
Аналогічні
компреси
допоможуть
вилікувати початкові форми варикозного
розширення вен (компреси класти на уражені
ділянки). Тривале застосування герані
кімнатної з капустяним листом вилікує
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3. Обмежте споживання кави.
4. Менше солі. Скоротивши споживання
солі на третину, ви знизите ризик
захворювань на 40%, твердять вчені.
5. Регулярно вимірюйте талію. Якщо
відхилення від ідеальних для чоловіків 90 см
і 85 см для жінок перевищують 30-40 см, час
замислитися про здоров’я серцево-судинної
системи.

Чи існують прості способи зберегти
серце здоровим? Так, - відповідають науковці
у статті в британській газеті "The
Guardian". І пропонують дотримуватися
певних правил.
1. Більше спіть. Повноцінний сон
нормалізує рівень кров’яного тиску.
2. Їжте більше фруктів. Природні
мінерали, що містяться в них, захищають
клітини від шкоди, якої їм завдають вільні
радикали – призвідники появи серцевосудинних недуг.
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Яблуко зарадить серцю

Яблуко

На основі досліджень гонконгський учений Чень Чжен’юй стверджує,
що споживання лиш одного яблука на день запобігає розвитку серцевосудинних захворювань.
Особливо корисне споживання яблук після жирної їжі, оскільки
допомагає позбутися "поганого" холестерину.
Зелена планета Наталі Земної. – 2006. – 7 квіт. – С.1.

Горіхи і шпинат захищають від гіпертонії і діабету

Шпинат

Багата на магній дієта запобігає розвитку
метаболічного синдрому.
Метаболічний синдром діагностується у випадку
сполучення чотирьох симптомів: ожиріння в ділянці
живота («пивний живіт»), гіпертонії, підвищеному рівні
холестерину та підвищенні концентрації глюкози у крові
(за нормального рівня інсуліну).
Горіх
Цей синдром є важливим чинником ризику розвитку
ішемічної хвороби серця та іншої серцево-судинної патології, а також
цукрового діабету.
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У молодих людей, які регулярно включали до раціону їжу, багату на магній, метаболічний
синдром розвивався на 31% рідше, ніж у інших учасників дослідження. Згідно з рекомендаціями
американського Інституту медицини, щоденна потреба в магнії у 19-30-річних чоловіків становить
400 мг, у жінок — 310 мг. Найбільш багатими джерелами магнію є горіхи (мигдаль), а також
шпинат, авокадо, банани, сухофрукти (курага, чорнослив та родзинки), пшеничні висівки і крупи
(вівсяна, пшоняна, гречана).
MedPortal.ru
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Риба може порятувати від інфаркту
Прихильники щоденного споживання риби майже на 60% менше наражаються на небезпеку
інфаркту міокарда, ніж шанувальники інших видів харчування.
Дослідження показало, що люди, які споживають максимальну кількість риби (близько 180 г
на день), приблизно на 56% рідше зазнавали інфаркту міокарда, ніж їх співвітчизники, що з’їдали
на день не більше 20 г риби. А загальна небезпека хронічних серцевих захворювань, включно з
стенокардією, виявилась у них меншою на 37 %.
Фахівці пов’язують такий ефект з наявністю в рибі більшої кількості органічних кислот DPA і
EPA, які перешкоджають затвердінню стінок судин.
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Хіміки рекомендують щодня їсти грейпфрути
З’їдайте по одному грейпфруту на день – це значно знижує рівень холестерину
і, як наслідок, ризик серцевих захворювань.
Причому червоний грейпфрут – більш ефективний, можливо, через більшу
кількість антиоксидантів.

Грейпфрут
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Речовини, що містяться в соках, допомагають організму боротися з
хворобами головного мозку.
Найбагатший на антиоксиданти — темний виноградний сік. Дослідники
прирівнюють його за лікувальними властивостями до червоного вина. На
другому місці неосвітлений яблучний сік, на третьому — журавлиновий.
Лікарі також радять регулярно пити сік з грейпфрутів.
Зелена планета Наталі Земної. – 2007. – 4 трав. – С.1.

(Огляд матеріалів газети "Зелена планета Наталі Земної" підготувала С. Ступницька)
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годувальницям.
Для лікування діабету народна медицина
пропонує такий рецепт: взяти гречані крупи (5
частин) та волоські горіхи (1 частину). Приміром,
1 кг крупів - 200 г горіхів. Ядра підсушити,
обчистити, змолоти або добре подушити
пляшкою, крупи теж змолоти на борошно.
Звечора 1,5 ст. л. суміші залити кефіром, щоб
покривав її на 2 см, уранці з'їсти, закусивши 1
тертим яблуком. Протягом дня перед кожною
їдою за 30 хв. вживати по 1 ст. л. суміші.
Курс лікування - 5 місяців.
Старовинний народний метод лікування
виразкової хвороби: 2 ст. л. гречаних крупів
перебрати, промити окропом і залити окропом
(0,5 склянки). Настояти в печі чи духовці (у
термосі). Вживати по 0,5-1 ст. л. натще та
протягом дня за 15-20 хв. до їди і перед сном.
Як підказує народний досвід, безсоння
можна подолати, вживаючи 4-5 разів на день по
50 г розсипчастої гречаної каші.
У крупах, а особливо в траві гречки (квітках
разом з верхніми листками), виявлено рутин, який
запобігає порушенню проникності судин, що
спостерігається
за
геморагічного
діатезу,
крововиливів у сітківку ока, гіпертонічної
хвороби, гломерулонефриту, ревматизму.
Настій квіток гречки (40 г залити 1 л окропу,
настояти) п'ють по 1 склянці 4-5 разів на день як
відхаркувальний засіб, для зменшення нападів
кашлю.
У народі здавна хвороби крові (анемію,
лейкоз) лікували травою і соломою гречки. 1 ч. л.
подрібненої сировини заливали 1 склянкою
окропу,
настоювали
до
охолодження,
проціджували. Вживання: по 0,25 склянки (дітям половина цієї дози) 2-3 рази на день за 20-30 хв.
до їди. Після місячного лікування - перерва 2-3
тижні.
Наявність рутину підтверджує використання
гречки для лікування варикозної хвороби нижніх
кінцівок. Теплим настоєм (готують як у
попередньому рецепті) слід обмивати (обливати)
уражені ділянки кілька разів протягом дня.
Страви з гречаних крупів мають часто
включатися до раціону хворих не лише на
варикозне розширення вен, а й на геморой.

Без
білків
неможливе
життя
людини, адже вони потрібні для побудови та
відновлення клітин і тканин організму. Багатий
вміст білків у м'ясі. Вони також надходять в
організм разом з рибою, молочними продуктами
та бобовими. Постачальниками цього джерела
життя є і злакові культури, а серед них першість
належить гречці.
Білки гречки особливі, бо поєднують у собі
високі поживні якості тваринних білків і дуже
добру засвоюваність їх організмом, що
притаманне білкам рослинного походження. Тому
можна сказати, що гречка - це повноцінний
замінник м'яса.
Цим вартісність гречаного зерна не
обмежується, бо воно має багатий мінеральний
ряд, насамперед залізо, кальцій, калій, цинк, йод,
фосфор. А ще у зерні містяться життєво важливі
вітаміни - Е, В1, В2, Р, РР, кислоти, приміром,
яблучна, лимонна. За вмістом жирів гречка серед
злакових на третьому місці - після пшона і вівса,
однак і тут має переваги: жири гречки стійкі до
окиснення, тому крупи не втрачають харчової
цінності у процесі тривалого зберігання.
Якщо, враховуючи хімічний склад зерна
цього злаку, коротко сказати про його вплив на
людський організм, то можна, виокремити таке:
гречка:
- зміцнює силу, витривалість, м'язову та
розумову здатність, допомагає організмові
боротися з зовнішніми чинниками;
позитивно
впливає
на
систему
кровотворення, зміцнює кровоносні судини
(рекомендується у разі недокрів'я, значних втрат
крові, атеросклерозу);
- стабілізує обмінні процеси в організмі (за
ожиріння, цукрового діабету);
- нормалізує стан нервової системи;
- справляє оздоровчий вплив у разі
захворювань підшлункової залози, нирок, органів
травлення;
- сприяє міцності скелета, зубів;
- поліпшує діяльність статевих залоз, лікує
безплідність.
Гречка особливо потрібна людям, котрі у
процесі своєї діяльності витрачають багато
фізичних та розумових сил, вагітним, матерям-

Небайдужа Л. Гречка зміцнює силу, витривалість, розум. Поради. № 1 (776) 06.01-1201.05. Медична газета
"Ваше здоров’я" < http://www.vz.kiev.ua/> (2007, березень, 28)

51

Здавна відомо, що різні кольори по-різному
впливають на людину. Бо кожен колір має свої
вібрації і діє на певні частини організму. Це
стосується й кольору нашої їжі.
Червоні продукти (помідори, полуниці,
малина, вишня, червоні
яблука тощо) наповнюють
нас енергією. При цьому
поліпшується засвоєння
їжі і посилюється процес
виведення токсинів з
організму. Червоний колір
стимулює досягнення життєвої мети, додає
мужності, сили й упевненості в собі. Додавши у
свій раціон продуктів червоного кольору,
можна позбутися депресії. Окрім того,
продукти червоного кольору стимулюють
діяльність надниркових залоз, вони незамінні
для хворих на недокрів'я, з порушенням складу
крові, а, також для всіх тих, хто мерзне.
продукти
Помаранчеві
(апельсин, абрикос, диня,
гарбуз тощо) так само, як і
червоні, наповнюють нас
енергією.
А
ще
вони
зміцнюють імунну систему,
поліпшують
циркуляцію
крові та процеси травлення. Помаранч - колір,
що зігріває, випромінює радість і розвіює
негативні емоції. Він пов'язаний з людською
сексуальністю. Помаранчевий колір навколо
нас і в нашій їжі робить нас товариськими,
оптимістичними і творчими людьми, допомагає
появі нових ідей. Він позитивно впливає на
фізичний
і
розумовий
розвиток.
Жовтий колір (лимони,
яблука,
кабачки,
сливи,
солодкий перець, банани,
жовта малина, пшоно тощо) веселий колір, який наповнює нас теплом,
радістю і сміхом, змушує простіше дивитися на

життя. З ним приходять знання і мудрість, він
допомагає розширювати кругозір. Цей колір
потрібний для підтримки нервової системи,
поліпшення роботи органів травлення, печінки
й кишечнику. Жовті продукти поліпшують
діяльність мозку, розвивають мислення, тому
дуже потрібні для школярів і студентів. А ще
цей колір має очищувальні властивості. Тому
дуже важливий для краси шкіри.
Зелений колір (зелені
яблука, кабачки, перець,
огірки,
салат,
капуста,
дикорослі
трави,
кріп,
петрушка, всі листкові овочі
тощо)
вносить
спокій,
рівновагу й гармонію в
системи
людського
організму. Позитивно впливає на серце й
артеріальний тиск, допомагає заспокоїти нерви
й поліпшити діяльність легенів. Він приносить
відчуття новизни й свободи, допомагає
позбутися стресів, емоційної напруженості й
головного болю.
Фіолетовий колір (баклажани, сливи,
темний виноград, буряк тощо) тісно пов'язаний
з нашою інтуїцією. Він впливає
на тонкі механізми нервової та
мозкової діяльності. Це дуже
спокійний колір. Його потрібно
використовувати
для
розслаблення,
особливо
у
вечірній час, зокрема, тим, у кого
безсоння.
Коричневий колір (гречка, чай, кава, фініки,
картопля в лушпинні тощо) контролює
діяльність щитоподібної залози, впливає на зір і
слух, інші органи чуття. Тому у разі
захворювань вух, очей, носа рекомендується
збільшити вживання продуктів коричневого
кольору. А ще коричневий колір допомагає
розвитку таких рис, як співчуття, чесність й
обережність.
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Загалом, факт залишається фактом: широка
усмішка й радісний сміх сьогодні стали такими ж
модними атрибутами здорового способу життя, як
заняття спортом, правильне харчування, відмова
від шкідливих звичок. У багатьох країнах Європи
вже відкрито центри сміху, куди люди приходять
як у фітнес-клуби.
Наприклад, в Угорщині Студію сміху
заснував психолог Іштван Балог. На заняттях
Балог навчає людей всього-на-всього радіти
життю: усміхатися сонячній і похмурій погоді,
дощу й завиванню вітру, сміху дитини й погляду
перехожого. Багато подібних клубів і в
Німеччині. В Америці на семінари з гумору вже
більш як 10 років в обов'язковому порядку
направляють вище командування збройних сил
країни, а також керівників великих корпорацій.
Заняття проводить відомий актор і сценарист
Чарльз Меткаф. Те, чим займаються на цих
семінарах, Меткаф визначив як "гуморобіку".
Наприклад, учасникам семінару пропонують
виконати елементарну вправу: підвестися зітхнути - розсміятися. Після цього просто
неможливо не відчути себе хоча б трішки ліпше.
"Важливо, - вважає Меткаф, - усвідомити
абсурдність нещастя або невдачі, які вас обсіли...
Ось маленька порада: неодмінно тримайте в
бардачку свого автомобіля клоунський ніс.
Надягніть його, коли ввечері поїдете з роботи, і
подивіться, як реагуватимуть на вас люди. Це
куди ліпше, ніж одразу ж після роботи піти в
бар..."
Якщо ж ви не маєте змогу відвідувати
подібні заняття, то для вас психологи розробили
спеціальні рекомендації. Тримайте під рукою
"джерела сміху" - збірники анекдотів і карикатур,
ведіть гумористичний щоденник, в який
записуйте те, що особливо вас розвеселило.
Підвищують настрій і колекції забавних
предметів.
Існує теорія, відповідно до якої слова
англійської мови (на відміну від російської)
буквально змушують розтягувати губи в усмішці.
Тому ті ж американці завжди усміхаються і
живуть відповідно до своєї американської мрії.
Гадаєте - дурниця? Огляньтеся довкола: чи багато
людей поряд із вами усміхаються? А вам не
здається дуже смішним - дорослі люди з
абсолютно непроникними мінами на обличчі.
Тож, можливо, варто посміятися. Не виходить?
Спробуйте втримувати усмішку на обличчі
зусиллям волі. І тоді самі не помітите, як швидко
зміниться сам хід думок, і вам уже не складно
буде залитися дитячим щасливим сміхом.

"Серйозним"
вивченням
сміху
вчені
займаються із 70-х років минулого століття: тоді
при
університеті
Лос-Анджелеса
було
організовано цілу кафедру з проблем сміху, її
співробітники
досліджували
механізми
"сміхоутворення" і можливість використовувати
сміх для лікування людей. Нині у США
налічується
більш
як
600
спеціалістівсміхотерапевтів. За ефективністю сміх можна
порівняти хіба що з хорошим аеробним
навантаженням: він "задіює" 80 груп м'язів.
Рухаються плечі, труситься грудна клітка, вібрує
діафрагма. М'язи шиї й спини розслаблюються, а
м'язи обличчя розтягуються, що, до речі, усуває
деякі види головного болю. Як і під час занять
фізичними вправами, у процесі сміху дещо
підвищується артеріальний тиск, частішає
серцебиття, знижується рівень холестерину в
крові. Оптимізується дихання, що значно
поліпшує кровопостачання органів і тканин.
Автоматично поліпшуються і самопочуття
людини, і її настрій.
Окрім того, сміх стимулює діяльність
імунної та нервової систем, послаблює біль,
знімає стрес і нормалізує діяльність кишечнику.
Деякі фахівці запевняють, що кінцевий ефект
сміху приблизно прирівнюється до ефекту
йогівської дихальної гімнастики. Адже ми не
даремно радіємо, коли хворі люди починають
веселитися, сміх реально збільшує опірність
недузі. І цьому є цілком матеріальне пояснення:
регіт "підстьобує" вироблення лімфоцитів
(клітини, що борються з інфекцією) й ендорфінів
(речовини,
що
блокують
біль).
Ще
основоположник вчення про стрес Ганс Сельє
говорив, що стрес однаково успішно можна зняти
як адекватним фізичним навантаженням, так і
позитивними емоціями, оскільки в обох випадках
у залозах внутрішньої секреції виробляються
речовини-антистресори. Але добре тим, у кого з
почуттям гумору все в порядку. А якщо воно
геть-чисто відсутнє? Насамперед знайте: почуття
гумору і здатність сміятися - це не одне й те саме.
Центр, відповідальний за наше вміння веселити
навколишніх, розташований у лобовій частці лівої
півкулі головного мозку і пов'язаний із центром
мовлення. Тому вчені стверджують про
морфологічну й генетичну схильність до гумору.
А от сміх - це один із механізмів адаптації
людини до середовища перебування. Його
вважають показником фізичного здоров'я. Тому,
якщо в нездатності жартувати немає нічого
страшного, то нездатність сміятися разом з усіма тривожна ознака, що свідчить, як мінімум, про
перебування людини в стані хронічного стресу.
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Зимові вечори довгі і темні. І Таня сьогодні щось забарилася на роботі. Ганна Макарівна
піднімається, підходить до вікна і довго стоїть непорушно, а там - темінь. А, може, вже місяць
зійшов? Вона не бачить його. Ось уже багато років. Ні місяця, ні сонця, ні різнобарвних пір року.
Й того, якою гарною виросла донька, теж...
Жінка відкриває фортепіано, бере кілька акордів. Музика і пісня... То її розрада, її любов, її
покликання, якому віддала не менше двох десятків років.
Випробовування долею
Ганна Макарівна часто згадує дитинство.
Мама рано залишилися вдовою. Їй самій
довелося ростити четверо маленьких діток. Хоч
і не до веселощів було, ненька дуже любила
співати. Мабуть, саме в пісні знаходила вона
розраду й єдину втіху. А у вільну годину,
частенько, збирались до Слепенчуків на
посиденьки мамині подруги, пряли, вишивали і
співали - в більшості сумних, мелодійних
народних пісень. Часто і Ганнуся вплітала в цей
віночок свій чистий голос.
Тож не випадково після школи стежина
привела її до Житомирського культосвітнього
училища, а в 1971 році - в Рівненський інститут
культури.
Невдовзі Аня пізнала перший удар долі:
невдалий шлюб, розлучення і маленька Тетянка
на руках. І все ж інститут вона закінчує
успішно
і
отримує
направлення
у
Володимирець.
Як директор будинку культури, прийняла,
власне, лише ключі. Був це час так званого
застою у культурі, отож все треба було
починати з нуля. Саме з її легкої руки став
відроджуватись хор, забриніли бандури, почали
працювати гуртки художньої самодіяльності.
Здавалось, все буде добре. Та молоду жінку
чекало ще одне жорстоке випробування: вона
раптово почала втрачати зір. Невимовно важко
згадувати ті перші дні в такій знайомій і
чомусь ніби чужій квартирі, де лише вікно
виділялось світлою плямою, яку згодом зовсім
закрила ніч...
Як жити далі? Де взяти сили, щоб вистояти,
щоб не здатися? Невже вічні сутінки і спокій?
Ці питання постали перед нею у всій своїй
гостроті і суворій дійсності.
- Я до глибини душі вдячна всім, хто
підтримав мене в ту тяжку хвилину розпачу, пригадує Ганна Макарівна, - а були це в першу
чергу колеги з відділу культури та безкорисливі
мої сусіди. Саме з їх допомогою ожила в душі
надія, що не все ще втрачено, що, як би там не
було, життя триває.

Танюші на той час виповнилось вісім років, і
вона взяла на себе домашні клопоти, потім на
якийсь час приїхала мама, а там Ганна,
призвичаївшись, як і раніше, стала хазяйкою в
своєму домі.
Скільки передумала довгими ночами і
такими ж до моторошності темними днями. Але
ж залишились руки, ясний розум, стільки
недоспіваних ще пісень. Загартована життям,
реаліст по натурі, чого тільки не вміла робити!
В
юності
навіть
телятницею
була,
причіплювачем на тракторі. Дуже гарно
малювала, вишивками прикрасила всю оселю,
майстерно грала на баяні, бандурі, фортепіано...
Тому не могла просто так все перекреслити,
відгородитись від життя, що вирувало за
вікном, і присвятити себе самотності. Ні і ще
раз ні! Тож коли завідуюча відділом культури
Ольга Потоцька запропонувала залишитись на
роботі на посаді методиста, погодилась.
Була слава, було визнання її таланту…
Спливло вісім зим, пісня знову проснулася в
душі. Це був період постійного пошуку і
боротьби за призабуту народну пісню, її
відродження і місце в житті. Так народився
самодіяльний ансамбль «Заспів» (згодом він
отримав звання народного) - дітище Ганни
Макарівни Слепенчук, її біль, гордість, надія і
любов. Цей ансамбль був учасником і
дипломантом багатьох республіканських і
всесоюзних конкурсів. Жодне свято в
райцентрі, в області не проходило без цього
славетного колективу, в репертуарі якого
нараховувалось більше сотні пісень. А це забуті і зовсім незнані багатьма людьми
колядки, щедрівки, веснянки, різні обрядові
пісні - самобутні народні перлини, які Ганна
Макарівна разом із своїми однодумцями по
крупинці збирала по селах.
Була слава, було визнання її глибокого
таланту і таланту тих, хто всі ці роки був разом
з нею, хто повертав народній пісні її молодість і
душу. І раптом цього всього не стало. Настав
час, коли культура виявилась непотрібною...
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Розпався і сильний колектив «Заспіву»,
якому було віддано стільки сил, енергії, вміння
і таланту. Залишилось тільки тріо «Зорецвіт»
під керівництвом Ганни Макарівни, яке ще
якийсь час радувало глядачів... Та згодом і його
не стало. Жінка знову на якийсь час опинилась
ніби за бортом життя, віддавши культурі
двадцять неспокійних творчих років...

За цей час, відколи Ганна Макарівна очолила
УТОС, зроблено чимало. Членів організації
забезпечено годинниками й спеціальними
магнітофонами ( вони дають можливість не
лише слухати музику, останні новини у світі, а
ще й озвучені художні книги), постійно
надається гуманітарна допомога. Люди також
звертаються і з проханням допомогти придбати
ліки, оформити кредит, зібрати ті чи інші
документи. А, головне, тут вони можуть
розраховувати на розуміння, підтримку,
взаємоповагу і те душевне тепло, якого не
завжди і не скрізь вистачає сьогодні.
Нещодавно, нарешті, отримали просторий
кабінет у самому центрі селища, що
надзвичайно вигідно для інвалідів, які
приїздять сюди за допомогою. Правда, за
оренду та отоплення приміщення доведеться
платити з тих
незначних коштів, які
організація
має
завдяки
своїм
благодійникам...
Квартиру Слепенчуків ніколи не минають
друзі. Ганна Макарівна - гостинна господиня.
Маючи феноменальну пам'ять, знає багато
кулінарних рецептів, із задоволенням порадить,
як виростити гарні помідори, огірки (мають з
Танею невеликий город), як зробити святковий
салат, спекти смачні пироги...
Тамуючи біль, перебуваючи в постійних
сутінках, жінка сильної волі живе й бачить
серцем та надіється, що колись таки вийде на
сцену й заспіває ще стільки недоспіваних своїх
пісень.

Вона, як ніхто інший, розуміє близьких
по духу людей
Лише
в
1996-му
Ганні
Макарівні
запропонували
очолити
Володимирецьку
районну організацію Українського товариства
сліпих. Вона взяла цю ношу на себе, бо, як
ніхто інший, розуміє близьких по духу людей.
Перед нею і її секретарем Галиною
Семенівною Єфремовою з самого початку
постало чимало проблем. Організація не мала
власного рахунку (його закрили разом з банком
«Україна» і вчасно не поновили), постійного
помешкання (орендували кімнату у відділі
статистики), часто не вистачало палива, щоб
обігріти навіть цю невелику площу.
Траплялося, що ті, хто приїздив в УТОС у
своїх справах, залишалися ночувати у
Слепенчуків, бо ж готелю у Володимирці
немає. А тут, у затишній двокімнатній квартирі,
завжди вистачає місця, а головне щирості.
Нині на обліку в організації майже двісті
чоловік з вадами зору. І число це зростає - все
більше дає знати про себе Чорнобиль.

Ольга Чайка

Радість і горе приходять у сім'ю одночасно
тоді,
коли
дитинка
народжується
з
патологічними ознаками. Максимко Босик
(на фото) з Володимирецького району мав
вроджену косоокість, довго не ходив і не
говорив - мова у хлопчика була відсутня.
Після однорічного навчання у Мізоцькій
спеціалізовані школі для дітей з важкими
розладами мови був відрахований звідти, як
такий, що не підлягає навчанню. Згорьована
мати возила сина до ворожки, яка пообіцяла,
що дитина буде говорити. А односельці
порадили віддати хлопчика в Острозьку
школу для дітей з вадами слуху, де вчилися
їхні діти.

Потрапив Максимчик, як любить називати
його вихователька Руслана Віталіївна, у клас
Лариси Григоріївни Комар.
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– Півроку мовчав, - розказує вчителька. - А
потім поступово почав вимовляти звуки і
зливати їх у слова, а слова - у речення. Коли у
перший приїзд вибіг до матусі з криком
«Мама!», вона розплакалася з радості. І хоча
прийшов у клас до Лариси Григорівни
дев'ятирічним
переростком,
але
програму 1 – 3 класів
засвоїв
непогано.
Хлопчик
читає,
любить математику і
фізкультуру. Грає у
баскетбол,
футбол,
знає
Андрія
Шевченка та інших
видатних українських
футболістів, бо ж
регулярно з цікавістю
дивиться телеканал
«Мегаспорт».
А
нещодавно
Максима обстежували в обласній дитячій
психіатричній клініці і лікар відмітивши значні
зрушення у розумовому і фізичному розвитку
підлітка, здивовано запитав:
– Хто ж написав йому довідку, що він не
підлягає навчанню?!.
У 3-А класі, де вчиться Максимко, панує
атмосфера родинного тепла і затишку.
Вихователі Руслана Віталіївна Зань та Інна
Анатоліївна Мундрієвська разом з класоводом
Ларисою Григорівною і сімома учнями, що
слабо, або майже не чують - це велика родина,
у якій діти почувають себе бажаними і
захищеними.
Навчання,
виховання
і

оздоровлення дітей злиті в єдиний процес
життя, де дитячі серця б'ються В унісон з
учительськими.
Вчаться разом співати, на уроках радіють,
що Сашко тягне звук «р», а Віка навчилася
розв'язувати рівняння. А на прогулянці у лісі
щасливі, що назбирали кошик грибів. Потім на
кухні у Лариси Григорівни смакують їх,
апетитно засмажених вчителькою.
– Так смачно, як мама вдома готує, говорить своєю мовою жестів Сергій. І ще
хлопчики вміють галантно подати пальто і
сумку, а Антоніна залюбки робить вчительці
модну зачіску.
Максимко серед них ще й дуже
працьовитий, полюбляє порядок і чистоту, сам
береться до прибирання. Взимку чистить
тротуар від снігу на подвір'ї школи, а навесні
копає клумби. І розквітає хлопченя радістю,
коли улюблена його вихователька, Руслана
Віталіївна, говорить про нього з жартівливою
повагою:
«У
Максима
Миколайовича
найохайніша парта у класі!» Ходить хлопчик з
вихователькою на заняття танцювального
гуртка, спостерігає за ритмічними рухами
старшокласників і мріє танцювати так, як вони.
Отак живе цей невеликий класний колектив,
або ж велика родина, діти з якої приречені на
життя у суцільній тиші. Та завдяки клопіткій
праці своїх наставників вони спілкуються не
тільки мовою жестів, а й голосом серця,
поглядом, душею.
Р.S. Як у кожній, поважаючій себе родині, у
класі є сімейний фотоальбом, світлини з якого
були люб'язно надані автору.
Елла Білюк

У нас в суспільстві побутує думка, що ДЦП
- непоправне горе і остаточний вирок. Але це
далеко не завжди так. Поставити дитину на
ноги, зробити її цілком життєздатною і
розумною особистістю можна і, на щастя, в
Україні. Залежить від того, наскільки рано,
переборюючи побутуючу думку медицини і
оточення, обстежити її у кваліфікованих
спеціалістів. Рання діагностика і праця батьків
– запорука успіху, хочу детальніше сказати про
це з власного досвіду.
Провідні лікарі клініки і самі стверджують,
що маленька дитина м'яка, мов глина, у неї ще
не атрофовані м'язи та сухожилля, немає
значних змін у хребті. Тому можна суттєво

покращити її фізичний та розумовий стан, адже
це речі взаємопов'язані. Без будь-яких
медикаментів, лише завдяки оригінальній
методиці професора Козявкіна Володимира
Ілліча і додатковим процедурам в мозкові
дитини виникає «нова хатка і стежина до неї» нова активна домінанта, яка візьме на себе
функцію ушкодженої ділянки.
Я чула, коли співробітник реабілітаційного
центру стає татусем, на привітання колег він
зауважує, що слід почекати хоча б три місяці.
Три місяці – це термін коли приблизно
загострюються наслідки серйозного ураження
нервової системи. Тому коли неонатолог чи
педіатр кажуть, що у дитини «неврологія» і
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мобільних телефонів. Складає з татом про них
пісні, з насолодою малює в альбомах. Окрім
барв веселки, знає і безпомилково відрізняє
сірий, тілесний, рожевий, «охрик». Все це
одразу перекладається на англійську мову одне-два слова через день – і вже дитина без
зусиль рахує і оперує п'ятьма десятками
простих англійських слів. Я вже не кажу про
російську, адже Корній Чуковський написав
чудові речі, на яких ми всі виросли.
Вундеркінд - скажете ви. Не думаю. Всі
діти дуже здібні, просто потребують щодня
уваги і фантазії батьків. Читати, знати основні і
похідні кольори, дні тижня, місяці, рахувати і
легко опановувати зарубіжні мови - це все для
допитливого малюка цікаво, потрібно і дається
без зусиль, адже до трьох років мозок людини
формується на 80 відсотків. Формуються
основні нейросенсорні зв'язки, що відповідають
за подальші здібності дитини.
Діти – це Божі створіння, у них є зв'язок з
Всесвітом. Вони дуже кмітливі, багато
розуміють або відчувають . Подаруйте їм
спілкування, і те, що ви запропонуєте їм
змалечку, вже ніколи не забудеться. Збудуйте з
кубиків хатку, напишіть фломастером великі
цифри, вивчіть «Отче наш» , сфотографуйте
улюблені речі, іграшки, підпишіть і грайтеся.
Не старайтеся вчити - лиш пропонуйте,
спілкування - це любов, а любов може все.
Ірина

варто зачекати до року для вияснення ситуації,
мамине серце огортає неспокій. В такому
випадку краще з місячного віку робити малюку
пасивну зарядку, масаж та ванни (за відсутності
протипоказано), а в три місяці зателефонувати
до Міжнародної клініки та домовитись про
консультацію з провідними в світі фахівцями у
цій сфері. Реабілітацію можна розпочати
одразу. У Львівському філіалі центру з
тримісячного віку, у Трускавці з шести місяців.
Наслідки перевершать усі сподівання.
Про хлопчика
Моєму синові Артемчику три роки. У
нього
дитячий
церебральний
параліч
(спастичний тетрапарез). Вперше ми привезли
Артема на консультацію у Міжнародну клініку
відновного лікування професора Козявкіна (м.
Трускавець) коли йому виповнилось півроку.
Відтоді регулярно реабілітуємось там, а між
курсами лікування і вдома. У Трускавці ми
пройшли сім повних та часткових курсів. З того
часу у нас значні покращення - Артем бігає,
стрибає, сам піднімається східцями, зараз
вчиться стояти на одній нозі.
Хлопчик, ніби ще зовсім малюк, але цікаво
те, що знає абетку, читає, рахує і пробує писати
прості слова. На подив сусідам-водіям читає
номери у них на машинах. Також знає
найменування усіх існуючих холодильників,
прасок, фотоапаратів, годинників, а особливо

Ні для кого не секрет, що спорт обирає найсильніших, а щоб інвалідові стати
чемпіоном Параолімпійських ігор — слід мати подвійну силу волі та мужність.
Рівнянин Ігор Косенко довів, що батькам хворих дітей із діагнозом ДЦП не слід
опускати руки.
більше віддавати в лабети смерті. Боротьба за
здоров’я та життя щойно народженого сина
почалась ледь не з пологового будинку. До
півторарічного віку Ігор мав три товсті історії
хвороби, і тільки один із рівненських
хірургів, нічого не записавши до останньої,
порадив молодій мамі показати сина
невропатологу. Той поставив страшний, але
точний діагноз — ДЦП. Відтоді й
розпочалось ефективне лікування.
Щоб підняти на ноги дитину, потрібно
було багато церебролізину. Лікування в
стаціонарі, пізніше в санаторії дали свої

— Наскільки Ігор віддавався спорту,
настільки спорт допоміг йому здоров’ям. А
це не замінити жодними нагородами, —
сказала його мама, пані Лідія. — Син мав
нещастя народитися в Грозному, де медики
поставили діагноз — "не жилець": "Таке
буває, розумієте… генетика". Ручки, ніжки
сина були схожі на неживі, на ганчірки, вони
ні на що не реагували. Однак лікарі
"втішили" — якщо і виживе, то одна нога
буде коротша за іншу.
Ні перше, ні друге матір не влаштовувало.
Вона не бажала бачити сина калікою, тим
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позиції. Отож, готуючись до нової Олімпіади,
наставники врахували свою помилку,
кандидатура рівнянина Косенка на захисника
воріт збірної сумнівів не викликала.
Квартира чемпіона ХII Параолімпійських
ігор у Греції, голкіпера збірної команди
України з футболу серед інвалідів із
порушеннями
опорно-рухового
апарату
обійшлась міському бюджету Рівного в 36
тисяч американських доларів. На нове і
просторе житло той навіть не сподівався.
Сім’я готується до новосілля, а Ігор днями

наслідки — Ігор піднявся на ніжки. В цей час
у сім’ї народився ще один син, цілком
здорова
дитина.
Що
підтверджувало:
генетика тут ні до чого, а основною
причиною страждань першого сина була
непрофесійність медперсоналу грозненського
пологового.
Важко було пояснювати старшому, чому
він не такий, як брат. Але тут зіграла
позитивну
роль
саме
непосидючість
молодшого. Він міг захистити старшого і
разом з тим втягти в такі ігри, які тому були
заборонені. Скажімо, футбол.
— Моєї заробітної плати не вистачало на
кросівки синам, які рвались за якийсь місяць,
— продовжує співрозмовниця.
Щоб заробити на такий необхідний
атрибут, вони купували дрібним оптом
пляшкове пиво і продавали його вроздріб.
Так зароблені кошти йшли на взувачку.
Новий удар чекав сім’ю, яка на той час
залишилась
без
годувальника:
лікарі
виявляють в Ігоря часткову глухоту, яка не
піддавалась
ніякому
лікуванню.
Щоб
старший син зміг здобути освіту, пані Лідія
погодилась віддати його на навчання до
інтернату у Львівській області, де навчались
такі ж самі діти. Там Ігор долучився до
спорту. Після закінчення школи він працював
учнем столяра, не полишаючи улюблених
занять. Тренери, які набирали спортсменівінвалідів для збірної команди України,
помітили працьовитого хлопця.
Він надзвичайно швидко бігав і мріяв
бути нападаючим. Хоч і завадила цьому
глухота, але як голкіпер — неперевершений.
Якщо на воротах Косенко, там не побуває
м’яч, хоча це не завжди безпечно для
воротаря. Один з матчів українських
футболістів з аргентинцями завершився для
Ігоря в госпіталі. Удар польового гравця
суперника прийшовся голкіперу по спині.
Тільки диво врятувало юнака від розриву
нирок.
Українські спортсмени завоювали в Греції
золото, тоді Ігор не пропустив у ворота
жодного м’яча. Хоча, на думку тренерів, ця
подія мала статись ще за чотири роки, в
Сіднеї. Тоді перед самою поїздкою замінили
голкіпера, той пропустив у ворота кілька
голів, які відкинули команду на нижчі

Рівненському параолімпійцеві Косенку
минулоріч довірили відкривати урочисту
ходу на святі Незалежності у місті

знову від’їжджає на тренування.
…Треба мати фантастичну силу волі, щоб
бігати щоденні кроси, витримувати в день по
два тренування на полі, тренажерний зал та
сауну. Важкі залізяки — щоб накачати
мускулатуру, а водяна пара — щоб її
розслабити після навантажень. Це —
щоденна робота спортсмена, чемпіона світу,
нагородженого
Президентом
України
орденом "За заслуги".
Лідія Дацюк
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______________________________________________________________
Надія Опально проживає у м. Сарни. Товариська дівчина, має багато
друзів. Найулюбленіше заняття – малювання.
Надя поринає у дивовижний світ фарб, її
малюнки ніколи не переплутаєш з чиїмось
іншими. Вона має власну техніку, у якій
виконує всі роботи. Це яскраві, оригінальні та
незвичайні малюнки. Кожна фарба відкриває
нову грань особистості дівчини. Малюнки Надії
настільки яскраві, що здається, ніби ти сам
потрапляєш у дивовижний світ казки –
багатогранний, веселий, дотепний та
добрий.
Надія
неодноразово
займала
призові місця в районних та обласних конкурсах малюнків,
отримувала грамоти і цінні по
дарунки.
__________________________________________

______________________________________________________________
Богуславська Лілія Ростиславівна народилася в місті Сарни.
Закінчила міську середню школу №4. З
дитячих років має важку хворобу дихальної
системи – астму.
Не всім відомий душевний біль довелося
відчути їй ще в ранньому дитинстві. Донька
відомого в місті лікаря Богуславського
Ростислава Євгеновича здавалося б мала бути
здоровою. Та ні, Ліля переносили численні
складні операції. Лікарняна палата, часто
замінювала їй домівку.
Та душа бунтувала, хотілося жити повноцінним життям. І Ліля
вступає до Київського інституту культури на бібліотечний факультет,
успішно його закінчує. Влаштовується на роботу у міську бібліотеку на
посаду бібліотекаря. І ось тут вона, не шкодуючи себе, та незважаючи
на прогресуючу хворобу - доводить про свою повноцінність. Книги для неї все. Серед них вона
почувається “королевою”. Це “ходяча енциклопедія” –
кажуть про неї працівники бібліотеки.
З дитячих років кохається у квітковому царстві. ЇЇ
помешкання наче оазис чудової флори, який зігріває душу
і серце.
“А як раділа Ліля, коли при бібліотеці створювалося
любительська об’єднання “Азалія”, - не передати словами
виразу її обличчя”. Вона наче розквітла та помолоділа.
А ще Ліля малює чудові картини. ЇЇ оточували і
оточують чуйні люди, серед яких вона не почувається
одинокою, безпомічною, розгубленою. Лілія одна з тих
жінок, від яких випромінюється імпульс доброти та поваги.
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_____________________________________________________
Понад 25 років працює Людмила Іванівна Семенюк вчителем
початкових класів в Зорянській «Школі-гімназії» Рівненського
району. З дитинства пише вірші, пісні. Вони проростають з глибини
її душі. Сам Господь наспівує мелодію, а рима, як слухняне ягня,
чимчикує до “пастуха”. Першими цензорами поезій і пісень були і є
її доньки.
Особливе задоволення отримує, коли пише сценарії свят,
концертів – дає волю фантазії. Інвалід ІІІ групи загального
захворювання.

_____________________________________________________
Я услід дивилась і в душі раділа.
Ніби янголята голуби летіли.
Кажуть люди, правда, де вони літають,
Що любов там завжди і мир процвітають.

Україні
Була моя земля червона, жовта, голуба,
А нині помаранчевою стала.
Та квітне вік калина і верба,
Й не меркне українців горда слава.
О, нене - Україно, подивись:
Нарід твій вже стомився потакати.
Він на колінах вистояв колись,
І зараз не дають йому устати.
Матусю рідна, дай надію хоч якусь!
Невже ми не спроможні гарно жити?
Нащо нам їхать у країну ще якусь?
Ми ж з української колиски - твої діти.

Конвалії
Я пам'ятаю цвіт конвалій білих.
І їх тонкий та ніжний аромат.
Погляд прискіпливий і до нестями милих
Очей зелених, як весняний сад.
Перлини срібні на тонких стеблинах.
Як сльози, що замерзли на морозі.
І вірила, що в тебе я єдина,
Одна - єдина на твоїй дорозі.

Голуби
Як хмаринки білі голуби летіли.
Білим цвітом - снігом у саду розсілись.
Тихо воркотали, сидячи по парах.
У садок скликали молодість і старість.

Холодним градом перли осипались,
А в серці ще жеврів надії вогник.
Серед конвалій ми колись розстались.
Так, видно, Богові було угодно.

А тоді знялися, наче пух тополі.
В небо піднялися, зажадали волі.
Над зорянським полем, ніби сніг,
кружляли.
І пташину долю мовчки виглядали.

Цвітуть конвалії під вікнами у мене.
Мережка срібна впала на волосся.
І погляд ніжний від очей зелених –
Спомин про те , що щастя не збулося.
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____________________________________________
_
Тетяна Данилівна Горобець народилася 5 вересня
1961 року в селі Лішня Демидіського району. Інвалід
дитинства II групи. Ця жінка має твердий і мужній
характер та разом з цим ніжне, материнське серце.
Тетяна, вважає себе щасливою жінкою, бо виростила
дочку і сина, дала їм освіту, ділиться з ними своїми
радощами і тривогами.
У всьому допомагала їй мама. Вона й навчила Таню
вишивати, в'язати. А ще Тетяна Данилівна любить квіти.
З ранньої весни до пізньої осені милують око різні сорти
квітів вирощенні руками господині. Та найголовнішим
захопленням є пісні і поезія. Саме поезія надихає її на
роздули, дає життєву наснагу.

_____________________________________________
Моя Батьківщина

Тобі

Моя Батьківщина – це ріки прозорі,
Де сяють над нами яскравії зорі.
Моя Батьківщина – це гори і кручі,
І Дніпр славнозвісний, широкий й могучий.

Ти вже не той, і я не та,
Забрали пройдене літа.
Лиш самота, вона пуста,
Та ім'я ще живе в устах.
Ти вже не той, і я не та,
Не повернеш назад літа,
Лиш в глибині душі моїй,
Багато нездійснених мрій.
Ти вже не той, і я не та,
З дерев вже листя опада,
В вікно постукає зима,
Тебе нема, лиш самота.
Ти вже не той, і я не та,
Ти десь один і я одна,
Мої уста, твої уста,
Хтось зігріва не ти, не я...

Моя Батьківщина – це ниви з хлібами,
Квітучі сади з солов'ями й піснями.
Моя Батьківщина – зелені ліси,
Дівчата чарівні земної краси.
Моя Батьківщина — курличуть лелеки,
Летять на Вкраїну з далеку, далеку.
Моя Батьківщина – прозорі озера,
Могутні дуби і плодючі дерева.
Люблю Батьківщину свою, Україну,
Нізащо у світі її не покину.
Хай ненька — рідненька собі процвітає –
Ні смутку, ні горя більше не знає.
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27 березня 2007 року підведено підсумки
традиційного обласного конкурсу творчих
робіт дітей-сиріт, дітей та молодих людей з
функціональними обмеженнями „Як живемо і
вчимося - наші мрії" на кращу Пасхальну
композицію, в якому взяло участь 58 осіб із
Володимирецького,
Корецького,
Радивилівського, Березнівського, Дубенського,
Гощанського, Костопільського, Рівненського,
Здолбунівського,
Млинівського,
Зарічненського, Дубровицького районів, а
також м. Рівне та м. Кузнецовськ.

Рівне

*
*
*
4 травня 2007 року в приміщенні Головного
управління праці та соціального захисту
Рівненської облдержадміністрації відбулась
презентація методичного посібника для
фахівців
системи
соціального
захисту
населення "Інформування громадськості та
співпраця зі ЗМІ". На заході були присутні
представники Головного управління праці та
соціального захисту, міського та районного
управлінь праці та соціального захисту,
Рівненського центру реабілітації інвалідів.
Видання презентувала Тетяна Кіча –
експерт з інформування громадськості проекту
ТАСІС "Посилення регіональних соціальних
служб". Пані Тетяна зазначила, що від початку
діяльності проекту виникла проблема з
навчанням спеціалістів системи соціального
захисту, які б займалися питаннями співпраці із
ЗМІ. Як наслідок, були проведені 4 семінари,
що
стосувалися
окреслених
проблем.
Матеріали
семінарів
узагальнено
в
презентованих методичних рекомендаціях.
Посібник складається з 4-х розділів: "Стратегія
комунікації
з
громадськістю",
"Засоби
інформування населення", "Правові аспекти
відносин у сфері інформації", "Результати
соціологічного дослідження". На особливу
увагу заслуговує розділ присвячений засобам та
інструментам інформування громадськості.
Матеріал викладено в легкій та доступній
формі.
Презентоване видання викликало неабияке
зацікавлення у присутніх. Зокрема, Світлана
Косянчук, заступник начальника Головного
управління праці та соціального захисту
населення, зазначила, що подібні методичні
рекомендації дійсно необхідні і що, на жаль, на
сьогодні установи системи соціального захисту
не вміють "подати себе", не мають досвіду
спілкування із ЗМІ. Також було наголошено на
важливості Інтернет-технологій, як засобу
інформування про установу.
Учасники заходу взяли активну участь в
обговоренні проблем, які існують в системі
соціального захисту. Присутні прийшли до
висновку, що більшість з наявних проблем

Визначено переможців конкурсу: серед
дітей з функціональними обмеженнями в
категорії віком від 10 до 14 років:
I місце - Білецька Оксана Анатоліївна,
учениця ЗОШ № 24 м. Рівне.
II місце - Кравчук Валентина Романівна, м.
Корець.
III місце - Середа Роман Ярославович,
учень Злазненського НВК Костопільського
району;
в категорії віком від 15 до 18 років:
I місце - Фалко Ірина Василівна, учениця
навчально-реабілітаційного центру "Особлива
дитина" м. Рівне.
II місце - Зубчик Олександр Анатолійович,
учень Головинської НВК Костопільського
району.
III
місце Крушевський
Дмитро
Сергійович, м. Кузнецовськ;
в категорії віком від 18 до 35 років:
I місце - Недашківська Зоя Володимирівна,
м. Кузнецовськ.
II місце - Фіц Світлана Іванівна, с. Іванчі
Володимирецького району.
III місце - Клименко Наталія Анатоліївна,
учениця навчально-реабілітаційного центру
„Особлива дитина" м. Рівне.
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немічними, хворими, самотніми, обділеними
долею. Робити це можна тільки за рахунок
благодійних внесків.
На заклик прийти на допомогу саме таким
людям завжди охоче відгукуються керівники і
працівники
державного
підприємства
«Соснівський
лісгосп»,
районної
стоматологічної поліклініки, студенти лісового
коледжу,
парафіяни
Зірненського
православного
храму,
медики.
Велику
пропагандистську роботу ведуть насамперед
працівники
фельдшерсько-акушерських
пунктів – вони розповідають односельчанам,
школярам про гуманні засади діяльності
Червоного Хреста, пропагують людяність,
милосердя, розповсюджують благодійні марки
Товариства.
Зібрані протягом місячника Червоного
Хреста кошти – а це близько трьох тисяч
гривень – дозволили районному комітету
Товариства Червоного Хреста закупити 150
подарунків і вручити їх напередодні Дня
Червоного Хреста і свята Перемоги інвалідам,
учасникам війни, самотнім людям похилого
віку. Для багатьох з них важливе не тільки
подарунки, а й увага, турбота, добре слово.
Надслучанський вісник. – 2007. – 5 трав.

може бути вирішена саме шляхом широкого
інформування громадськості через ЗМІ.
Наостанок Тетяна Кіча повідомила, що
незабаром планується видання ще одного
посібника, який міститиме інформацію для
представників ЗМІ про існуючу систему
соціального захисту.
О. Промська
*
*
*
Почесна громадянка Березного – відома
благодійниця Маріанне РІХТЕР з Німеччини,
разом зі своїми друзями-земляками багато
зробила хороших справ для організацій та
установ, навчальних закладів міста, окремих
наших громадян. Тому до пані Маріанне
березнівчани ставляться з великою повагою.
Нещодавно ця енергійна та ділова жінка
знову побувала в Березному. Як і попередні
рази, вона доставила чималий гуманітарний
вантаж, зокрема 800 пакетів одягу та взуття,
шкільні столи , стільці, лікарняні ліжка,
приліжкові тумбочки, матраци, електроплити,
більше 30 велосипедів. Все це передано
колективам
територіального
центру
соціального
обслуговування,
центральній
лікарні та агротехнічному ліцею-інтернату.
З радістю і приємністю чекали Маріанне
Ріхтер та її незмінного помічника у благодійних
справах і перекладача Василя Жилінського в
центральній районній лікарні. Сюди німецька
гостя
передала
сучасний
електронний
мікроскоп для здійснення операцій на очах.
Адже під час минулорічного приїзду делегації
міста Діллінген-на-Дунаї його обер-бургомістр
Ганс-Юрген Вайгль пообіцяв березнівчанам
подарувати
таке
необхідне
медичне
обладнання.
Цей цінний подарунок Ганса-Юргена
Вайгля та інших німецьких друзів Маріанне
Ріхтер передала міському голові Березного
О.Ф. Пилипаці, який відразу переадресував
його колективу офтальмологічного відділення
центральної районної лікарні.
Надслучанський вісник. – 2007. – 18 квіт.
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У березні минулого року в Україні
стартував найбільший благодійний проект –
створення "Дитячої лікарні майбутнього".
Громадські організації Рівненщини також
долучилися до збору коштів. Нині обласною
організацією "Товариства лісників України"
зібрано і перераховано на рахунок фонду майже
сто тисяч гривень. За словами голови
товариства Миколи Шершуна, створення
сучасного
лікувального
закладу
для
важкохворих дітей, в якому безкоштовно з
використанням
сучасних
технологій
лікуватимуть ті хвороби, які сьогодні в Україні
не лікують, потребує підтримки кожного з нас.
Офіційний сайт проекта "Дитяча лікарня
майбутнього" повідомляє, що вже зібрана
майже половина потрібної суми, а вона складає
шістсот
мільйонів
гривень.
На
разі,
будівництво лікарні планують розпочати вже
найближчим часом.
Вісті Рівненщини. – 2007. – 6 квіт.

*

*
*
Товариство
Червоного
Хреста України і районна
Березнівська організація у його
складі постійно опікуються
тими людьми, які потребують
сторонньої
допомоги
і
підтримки
–
інвалідами,

*
*
*
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді в м. Березно надає соціальні послуги
дітям
та
молоді
з
функціональними
обмеженнями та їх родинам. Це робиться з
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метою соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей з
функціональними
обмеженнями,
молодих
людей з вадами здоров’я, виявлення серед них
обдарованих дітей та молоді, сприяння
формуванню їх творчого потенціалу.
В I кварталі 2007 року було проведено
районний конкурс "Як живемо і вчимося – наші
мрії" на кращу "Пасхальну композицію". У
конкурсі взяло участь 39 дітей з особливими
потребами та 2 дитини-сироти. Переможцями
районного та учасниками обласного конкурсу
стали Юрій Галагуз, Аліна Покотило, Павло
Покотило з м. Березне та Аліна Іванчук з с.
Балашівка.

22 березня 2007 року на території ВАТ "РівнеАВТО" відбулося урочисте вручення ключів від
автомобілів із ручним керуванням покращеної
модифікації "Славута", придбаних за кошти
Фонду України соціального страхування від
нещасних
випадків
на
виробництві
та
профзахворювань
шістнадцятьом
інвалідом
трудового каліцтва, які перебували на черзі із
забезпечення автомобілем більше десяти років і з
терпінням та розуміння чекали цієї події. Всього,
на даний час, на черзі, яку веде головне
управління праці та соціального захисту
населення Рівненської обласної державної
адміністрації, перебуває 85 інвалідів праці, що
отримали трудове каліцтво чи професійне
захворювання та мають, згідно з висновком
МСЕК, право на забезпечення автомобілем.
Вісті Рівненщини. – 2007. – 30 берез.
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Дітям із хворим серцем готові допомогти
львівські кардіохірурги у співпраці із
зарубіжними фахівцями. У Львові планується
проведення складних операцій на серці за
участю професора Бернарда Айзенманна
(Страсбург). Діти з надскладними вадами
можуть бути запрошені на лікування до
Франції.
Операції з приводу особливо складних вад
серця проводять за участю провідних дитячих
кардіохірургів з Франції та США. У випадку
високого оперативного ризику діти можуть
бути скеровані на безоплатне лікування в
провідні кардіохірургічні центри за кордоном.
Протягом останніх семи років у відділенні
проведено 629 операцій на серці та
магістральних судинах, в т.ч. 407 операцій на
"відкритому" серці (загальна летальність 2%),
торік 5 дітей оперовані у Франції, 4-у США.
Батькам радять завчасно обстежити дитину і
запланувати хірургічне лікування. Консультації
у відділенні проводять щодня з 10-ої до 15-ої
години, скерування не обов'язкове. Адреса
лікарні: 79010, м. Львів, вул. Чернігівська, 7
(трамваї №№ 2,7 до зупинки «Медичний
університет»), тел./факс: (0322) 76-93-87, епошта: mkonyk@mail.lviv.ua.
Госпіталізація дітей з інших областей
відбувається після погодження. Програми
допомоги дітям України з вадами серця
Люксембурзького
Червоного
Хреста
та
«Українського дару життя» (США) передбачають
придбання необхідних для лікування матеріалів
та відшкодування бюджетних витрат за
благодійні кошти.
Вільне слово. – 2007. – 4 трав.
*

*

*
*
*
Рівненський навчально-реабілітаційний центр
"особлива
дитина"
нещодавно
відзначив
десятиріччя від дня заснування.
За цей незначний період у закладі отримали
необхідні знання та реабілітаційне лікування
понад
200
дітей.
Щороку
зміцнюється
матеріально-технічна база закладу, що дає змогу
навчатися та виховуватися дітям з обмеженими
можливостями. Вони мають змогу отримати
необхідні навички адаптації для повноцінного
життя в суспільстві. У цьому центру допомагають
люди, котрим не байдужа доля дітей з
особливими потребами. Ці люди з відкритим
серцем, з любов'ю до ближнього надають
благодійну допомогу, яку потребують ці діти.
Низький уклін і щира подяка за тепло сердець
генеральному директору Рівненського заводу
високовольтної апаратури Ігорю Ференцу,
депутатам обласної ради Ніні Путіліній,
В’ячеславу
Мала-шинському,
Галині
Кульчинській, депутату Здолбунівської міської
ради Олегу Дацюку, раднику першого заступника
голови правління ВАТ "РОДОВІД БАНК" Галині
Артюшок, настоятелю храму святих мучениць
Віри, Надії, Любові і матері їх Софії Української
православної церкви Київського патріархату
протоієрею Андрієві Горобцю, диякону СвятоСофіївського храму Української православної
церкви
Київського
патріархату
Віталію
Поровчуку, голові громадської молодіжної
організації "Новий рівень" Сергію Терентьєву,
голові громадської молодіжної організації
"Екологія і соціальний захист" Людмилі
Рябухіній,
начальнику
служби
автодоріг
Анатолію Юхименку.
Рівненська газета. – 2007. – 21 трав.
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У змаганнях приймали участь провідні
спортсмени України - призери та учасники
Чемпіонату України, чемпіони Європи в Чехії
2006 р.
Досить
вдало
виступили
жінки:
Чайківська Ольга, м. Львів, у ваговій
категорії (в.к.) 48 кг. (1 місце); Мазурова
Олена, майстер спорту Міжнародного класу
(МСМК), м. Донецьк, у в.к. 52 кг. (1 місце);
Козирева Василіса, МСМК, м. Донецьк, в.к.
56 кг (1 місце); Галінська Галина, МСМК, м.
Рівне, у в.к. 60 кг. (1 місце); Синьовська
Ганна, м. Львів, у в.к. 67,5 кг. (1 місце);
Галушко Людмила, м. Донецьк, у в.к. 90 кг. (1
місце).

11–14 березня 2007 року у м. Миколаєві
відбулися
відбіркові
змагання
XIV
Всеукраїнської Спартакіади "Повір у себе" з
плавання серед дітей з порушеннями опорнорухового апарату та з вадами зору.
Майже 110 чоловік з 18 областей України,
АР Крим, м. Севастополя та м. Києва
змагалися
на
блакитних
доріжках
спортивного комплексу з водних видів спорту
"Водолій".
Змагання проводилися у двох вікових
групах (молодша і старша), та, залежно від
складності
порушення
опорно-рухового
апарату, ще й по класах.
Нашу область представляло п'ять рівнян, з
них - одна дитина вперше приймала участь у
таких змаганнях. Згідно положення про
змагання, кожен учасник офіційно мав право
приймати участь не більше, як у 3 видах
програми. Загалом завоювали 10 перших
місць, одне – друге та одне – третє.
У молодшій групі серед дітей з
порушеннями
опорно-рухового
апарату
(ПОРА), дебютант, Рабчун Тарас, ІІІ-й
спортивний розряд, з ОДЮСШІ "Інваспорт",
став абсолютним переможцем на дистанціях
100 м. вільним стилем, 50 м. та 100 м. на
спині.
У старшій групі серед дітей з
порушеннями опорно-рухового апарату наші
спортсмени показали наступні результати:
Андреєчкін Денис, майстер спорту ОДЮСШІ
"Інваспорт", став абсолютним переможцем на
дистанціях 200 м. комплексним плаванням,
100 м. вільним стилем та 50 м. батерфляєм;
Шупрудько Юлія, ІІІ-й спортивний розряд з
ОДЮСШІ "Інваспорт", була третьою на
дистанції 50 м. вільним стилем, другою - на
дистанції 100 м. на спині та стала
переможницею на 50 м. на спині; Мізерний
Михайло, кандидат в майстри спорту з
ОДЮСШІ "Інваспорт", став абсолютним
переможецем на дистанціях 100 м. вільним
стилем, 100 м. брасом та 50 м. брасом,
виконавши норматив "Майстер спорту
України" на 50 м. брасом.
Так тримати!

Галина Галінська
Серед чоловіків: Воженко Євген,
кандидат майстра спорту (КМС), м. Донецьк,
у в.к. 52 кг. (1 місце); Драний Володимир,
МСМК, м. Донецьк, у в.к. 56 кг. (1 місце);
Шпитун Юрій, МСМК, м. Житомир, в.к. 60
кг.
у (1 місце), Набухотний Роман, МСМК, м.
Рівне, у в.к. 67,5 кг. (1 місце); Грицаєнко
Дмитро, КМС, м. Херсон, у в.к. 75 кг. (1
місце); Гречко Вадим, МСМК, м. Луцьк, в.к.
90 кг.(1 місце); Гаврик Ігор, м. 3апоріжжя, у
в.к. 100 кг. (1 місце); Горобець Василь,

28-30 березня 2007 року у залі Облцентру
"Інваспорт" м. Рівне відбувся Чемпіонат
України з пауерліфтингу серед спортсменів з
вадами зору. Загалом, прийняло участь
близько 60 спортсменів з одинадцяти
областей України та м. Рівне.

Копитюк Володимир
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м. Терно піль, у в.к. 110 кг. (1 місце);
Копитюк Володимир, МСМК, м. Рівне, у в. к.
+125 кг. (1 місце).

також зайняв зайняв І місце, ставши
чемпіоном України серед юніорів.
Наступний старт для наших спортсменів це чемпіонат Європи з греко-римської
боротьби, що проходитиме у м. Варшаві
(Польща) та чемпіонат світу серед юніорів (м.
Одеса).

15–19 квітня 2007 року у м. Євпаторії на
спортивній базі Національного центру
паралімпійської і дефлімпійської підготовки
та реабілітації інвалідів відбувся чемпіонат
України з настільного тенісу серед
спортсменів з порушеннями опорно рухового
апарату та з вадами розумового і фізичного
розвитку.
Взяло участь майже 90 чоловік з 19
областей України, АР Крим та міст
Севастополя і Києва.
Досить вдало виступила збірна команда
Рівненської області. Криворучко Олена
посіла друге місце, а Попок Віталій, серед
спортсменів-візочників, став чемпіоном.

6-8 червня 2007 року у м. Євпаторія на
базі Національного центру паралімпійської та
дефлімпїйської
підготовки
"Україна"
відбувся Відкритий чемпіонат України з
плавання серед інвалідів-спортсменів з
вадами зору, інтелекту та з порушеннями
опорно-рухового апарату.
Понад 190 спортсменів з АР Крим, 19
областей України, міст Києва і Севастополя
та Придністровської Молдовської Республіки
змагалися на блакитних доріжках.
Нашу
область
представляло
вісім
спортсменів з м. Рівного. Згідно положення
про змагання., кожен учасник офіційно мав
право приймати участь не більше, як у 3
видах програми. Загалом, рівненська команда
завоювала 14 перших місць, 5 – других та 3 –
третіх.
За
результатами
змагань,
серед
спортсменів з вадами зору, срібною
призеркою чемпіонату України на дистанції
50 м. вільним стилем (в/с) та 100 м. брасом,
чемпіонкою України на дистанції 50 м. на
спині стала Матко Ярина, член збірної
України, майстер спорту (МС).
Переможцем
серед
спортсменів
з
порушеннями
опорно-рухового
апарату,
стала дебютантка, Найдишак Ольга, яка
посіла 2-е місце на дистанції 100 м. брасом,
та два перших місця на дистанції 50м. в/с,
50м. на спині; Макарчук Володимир був
третім на дистанції 100 м. на спині та двічі
другим на дистанції 50 м. в/с та 50 м.
батерфляєм; Марчук Михайло був третім на
дистанції 50 м. на спині; Мізерний Михайло,
кандидат в майстри спорту (КМС), був третім
на дистанції 200 м. комплексним плаванням
(к/пл), двічі став чемпіоном на 50 м. та 100 м.
брасом. Абсолютними чемпіонами стали
Козак Інна на дистанції 50 м., 100 м. брасом
та 50 м. в/с, Мамчур Катерина, кандидат в
майстри спорту (КМС), на дистанції 50 м.
брасом, 50 м. батерфляєм та 200 м. к/пл,,
Андреєчкін Денис на дистанції 50 м.
батерфляєм, 50 м. на спині, 200 м. к/пл.

17–21 травня 2007 року в м. Баку
пройшов Чемпіонат Європи з боротьби дзюдо
серед спортсменів з вадами зору.
У змаганнях взяли участь представники
16 країн, близько 150 учасників. Брала участь
і збірна команда України, в котру входять
наші спортсмени з м. Рівне. Помінов
Олександр, учасник Паралімпійських Ігор,
майстер спорту України міжнародного класу
посів III місце у в.к. 81 кг., Довгалець Валерій
кандидат у майстри спорту посів 5 місце у
в.к. 60, г. Галинська Юлія посіла 5 місце у
в.к. 48 кг.
Збірна команда України посіла третє
загальнокомандне
місце,
поступившись
команді Азербайджану та команді Росії.
Своєю перемогою Помінов О. підтвердив
норматив
майстра
спорту
України
міжнародного класу.
22–26 травня 2007 року в м. Біла Церква
відбувся чемпіонат України з греко-римської
боротьби серед спортсменів з вадами слуху.
В даних змаганнях взяли участь
спортсмени з різних областей України, понад
60 учасників.
Досить вдало виступили у своїх вагових
категоріях і представники Рівненської
області, вихованці облцентру "Інваспорт"
Нагорний Петро (тренер Захожий С.Б.) та
Шамбір Віталій (тренер Ладоненко І.М.).
Нагорний Петро у ваговій категорії 74 кг.
виборов І місце серед дорослих учасників, а
Шамбір Віталій у ваговій категорії 66 кг
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Понад 50 років тому Організацією Об’єднаних Націй була прийнята Декларація
прав дитини.
У ній перелічено умови, за яких усі діти Землі будуть щасливі.

ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

Усі діти мають право на
повноцінне харчування

Усі діти мають право
на освіту

Усі діти мають
право на відпочинок
і дозвілля

Усі діти мають право
на любов і
піклування

Усі діти мають право
на медичну допомогу

Жодна дитина не
повинна бути
жертвою насильства
або війни
Особлива турбота
дітям-інвалідам

Жодна дитина не
повинна бути
скривджена і зневажена

67

Дитяча молитва

ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

Пошли нам, Боже, маленьким дітям,
Щастя, здоров'я на довгі літа!
Щоб виростали розумні й сильні,
Душею чисті і серцем вільні!
Щоб нам світила зіронька волі,
Щоб ми не знали лиха ніколи.

РОЗМАЛЮЙ
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Мешканка Харкова Личко Інна
ЦІКАВИНКИ
Анатоліївна випадково у поїзді
познайомилась з жителькою Курська, яку
теж звали Личко Інна Анатоліївна. Окрім того, у обох були чоловіки
Сергії, а батьки Антоніни та Анатолії!
Один з письменників видатного «Золотого теля» мав дивне хобі.
Він листувався сам з собою. Як? Писав будь-яку назву міста, знайому
назву вулиці та номер будинку і відправляв. Листи завжди поверталися
з повідомленням, що такий адресат не знайдений. Ось такі листи
письменник і збирав.
Та одного разу він, як завжди, вигадав адресу: назву міста,
вулиці, номер будинку, прізвище людини, до якої він писав і
відправив за кордон. Тривалий час письменник чекав повернення
листа, але лист не повертався. І коли письменник втратив надію, в
поштовій скриньці з'явився лист. І як він здивувався, що на листі не
було повідомлення про відсутність адресату.
Лист був з того міста, назву якого вигадав (як йому здавалось)
письменник. Виходить були в місті і вигадані вулиця, і будинок та
неймовірним було те, що і прізвище адресата письменник теж
вгадав!

Числові сімейні збіги
Колесников Володимир Борисович (чоловік)
народився 20 червня. Колеснікова Ольга
Олексіївна (дружина) народилась 29 грудня.
Старша їх донька народилась 28 грудня.
Молодша донька — 30 грудня. Діти старшої
доньки народились — 20 червня та 5 липня.
Діти молодшої доньки народились — 21 червня
та 4 липня.
На трасі Харків — Київ зіткнулися два
автомобілі, але постраждалих не було. Цікаво,
що кожного з водіїв звали Михайло
Олександрович Саруханов.

Припущення
сучасних учених
Свідчень про цікаві збіги
існує безліч, проте це лише
збіги і нічого в таких випадках
нема
містичного
чи
таємничого.
69

ЗАБАВА
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У 2007 році Обласний Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (СССДМ) оголошує конкурси творчих робіт:
- на кращий виріб «Оберіг мого життя» - вересень;
- на кращий виріб із пластиліну «Улюблена іграшка» листопад.
До участі у конкурсах запрошуються діти-сироти віком від 10
до 18 років, а також діти з функціональними обмеженнями та
молоді люди з вадами здоров’я віком від 10 до 35 років. Роботи
слід подавати у районні та міські центри соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді. Вироби переможців районних та міських
конкурсів направляються у обласний центр СССДМ. Разом із
виробами переможців районних та міських конкурсів обов'язково
подаються наступні 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 обласних конкурсів нагороджуються цінними подарунками та почесними грамотами.
на Першому
Телепрограма
Національному щодня об 11.00 (крім вихідних).
Програма ставить за мету сприяння духовному й культурному, а
також
фізичному
оздоровленню
українців,
забезпеченню
взаємовідповідальних зв’язків у родинах, між пенсіонерами, їхніми
дітьми й онуками. Щоденний заклик «Життя триває!» надає
психологічну підтримку людям зрілого віку, щоб вони відчули себе
повноцінними громадянами держави.
За форматом «Життя триває» - це щоденна передача буднього дня у прямому ефірі. Спілкування
ведучих з гостями програми у студії поєднується з тематичними різножанровими рубриками: «Батьки і
діти», «На здоров’я!», « Краса і мода», «На дозвіллі» тощо. Також у першу суботу кожного місяця
глядачів чекає музично-літературний розважальний додаток «Надвечірні зустрічі Тамари Щербатюк».
Музей Уласа Самчука (відділ Рівненського обласного краєзнавчого музею):
- 9 липня 2007 р. – буде проведено цикл заходів присвячених 20-річчю з дня смерті Уласа Самчука.
Адреса: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 17, телефон для довідок 26-75-80.
Рівненська державна обласна бібліотека:
Навчально-інформаційний комп’ютерний Центр «Інтернет-Окуляр» запрошує на навчання з
основ комп’ютерної грамотності та роботи в мережі Інтернет слабозорих та незрячих людей. Заняття
проводяться в групах та індивідуально за навчально-тематичними планами. Всі послуги Центру
безкоштовні.
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6 (2-й поверх), телефон для довідок 26-38-30.
- червень-липень 2007 р. – відділ мистецтв (2- й поверх) запрошує на виставку кращих дипломних
робіт випускників Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
(художня кераміка, ткацтво, художня обробка дерева).
Адреса: м. Рівне, пл. Короленка, 6 (2-й поверх), телефон для довідок 26-38-30.
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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 інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua

72

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 інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua
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Аполінарія Казмірук
смт. Демидівка
Аполінарія Лаврентіївна народилася 11 липня 1936 року в селі
Більче Демидівського району, інвалід ІІ групи. Малювати почала
ще дитиною. Особливо любила зображувати квіти, згодом
перейшла до написання картин, ікон. Серед її робіт, портрети
Марусі Чурай, Тараса Шевченка, Лесі Українки, "Розп’яття Ісуса
Христа", "Голгофа", ікони "Євангелісти", "Св. Варвара", "Ісус
Христос".
"Бог, можливо, тому й тримає мене на цьому світі що пишу
ікони і віддаю у храми" ,- говорить А.Л. Казмірук. До цього висновку вона дійшла, коли
перенесла страшну хворобу – рак. Після операції не сподівалася, що проживе більше
п’яти років. Та , дякувати Богу, відсвяткувала уже сімдесятилітній ювілей. Не
зупиняється на досягнутому Аполінарія Лаврентіївна, є у неї плани, які вона з Божою
поміччю втілює у життя.
Роботи Аполінарії Казмірук
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Олег Тропак
м.: Сарни
Олег – веселий, компанійський молодий чоловік,
завжди може зігріти теплим поглядом та підбадьорити веселим словом.
15 років тому стався випадок, який перевернув усе життя юнака – травма хребта, як
наслідок інвалідна коляска. Та Господь не залишив хлопця. Він дав йому сили і міць
перебороти біль, розпач та розчарування у житті. Олег взяв у руки книгу. Багато було
прочитано: классика, філософія, міфологія, гумористичні твори.
Згодом з’явились ілюстрації до прочитаних книг, карикатури, сатиричні малюнки,
дружні шаржи, графіка та акварель.
Декілька років тому Олег впершее взяв до рук пензля.
На чисте полотно виливались фарби душі, уяви, фантазії – те, що багато років тому
народилось і визрівало у серці.
Його картини є символічним поглядам на реальне життя, де знайшли відображення
чарівний світ фауни і незбагненний світ людської суті. Усі роботи митця наділені живою
силою і яскравими відтінками райдужних кольорів.
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