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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Десяте число інформаційного бюлетеня є ювілейним. За два
роки становлення і розвитку навколо видання об’єдналися
державні і громадські організації, люди різних професій: лікарі,
юристи, психологи, працівники соціальної сфери, просто ті, кому
не байдужа доля краян, які потребують особливої уваги. Більше
4 тис. прим. видання надійшло в бібліотеки області, їх прочитали
понад 15 тис. користувачів книгозбірень. Укладачам надіслано
800 анкет та листів. Та за сухими статистичними цифрами людські долі, прохання допомогти вижити, знайти вихід з
найскладніших ситуацій, отримати консультацію юриста,
психолога і просто бути почутим.
Саме Ваші думки враховувались при підготовці кожного
наступного випуску. Це Ви, шановні читачі, визначали тематику,
пріоритети кожного числа бюлетеня, Ви є безпосередніми
творцями свого видання. Особлива подяка за надіслані творчі
доробки Ані Кучеренко з Кузнецовська, Василю Титечку з Сарн,
Тетяні Блищик з Радивилова, Віктору Буткевичу з Дубровицького
району, Вікторії Тишкун з Острозького району, Олександру
Євтушку та Юрію Дацюку з Рівненського району, Людмилі
Горбатій з Демидівського району, Юлі Костюкевич, Віталію
Яцені, Ірині Плюхиній з Рівного та багатьом іншим.
Не розчаровуйтесь, якщо не всі надіслані Вами поетичні твори
були надруковані, не зупиняйтесь, пишіть, вдосконалюйте свою
майстерність.
За результатами опитування читачів найвищим залишається
рейтинг рубрики „ПРАВО”, яку допомагають нам вести
С. Касянчук, заступник начальника головного управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації, З. Іванюк,
начальник відділу правової роботи, правової освіти обласного
управління юстиції, О. Скарбарчук, головний спеціаліст
юридичної служби Рівненського обласного відділення Фонду
соціального захисту інвалідів, Н. Видрак, начальник відділу
державних допомог, житлових субсидій та контролю за

призначенням та виплатою пенсій. Про спортивні новини
систематично інформує Т. Мацковський, заступник начальника
обласного центру „Інваспорт”.
До рубрики „ПОВІР У СЕБЕ” постійно надсилає свої
матеріали людина великої душі, журналіст із Сарн Раїса Бричкова.
Для Вас вона пише про людей складної долі, людей, які без надії
сподіваються, живуть і творять заради життя. Незмінним
консультантом є Світлана Шаргородська, соціальний педагог,
психолог Рівненського обласного центру практичної психології і
соціальної роботи.
Велику подяку за фінансову підтримку висловлюємо
постійному партнеру Олегу Бєлану, керуючому Рівненським
обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів та
Віктору Ольховику, голові Рівненської обласної організації ВОІ
„СОІУ”, всім тим, хто допомагав, хто розуміє, що інформація має
велику силу, може допомогти, підтримати.
Кожне число підготовленого посібника – це праця багатьох
людей, які збирають інформацію, радять, консультують,
передаючи частку свого тепла Вам, шановні читачі.
Сподіваємось, що добре слово розрадить, додасть Вам
впевненості, здоров’я, допоможе повірити в себе.
Пишіть нам.
Р. Щербан

НАМ ПИШУТЬ
На листи відповідає Раїса Щербан
*
*
*
Вельмишановні укладачі „Інва.net"!
• Варто було б змінити малюнок-символ „Інва-net" на
обкладинці: з трафаретного чоловічка на візку, банально передертого
з комп’ютерної символіки, (цей символ на ПЕОМ, як правило,
позначає „смітничку" або „ярлички, котрі не використовуються"), на
щось менш схематичне, що б не позначало прямолобо статус „інвалід"... Можна і без символів-малюнків, залишивши просто
назву.
• Окрім матеріалів, у яких йдеться про те, що вже робиться задля
покращення життя та існування „інвалідів" у нашій державі або
області, хотілося б побачити і матеріали про те, що не робиться, або
не хоче робитися... Одним словом, потрібні рубрики для
конструктивної критики.
• Якщо це можливо або такою є потреба у читачів „Інва-net" створити і на веб-сторінці, і у збірнику, рубрику - „Знайомства".
• Видання, звісно, на перший погляд напаковане сухими і наче
декларативними матеріалами. Чи не хотілося б Вам залучати до
роботи рядових читачів, у якості „власних кореспондентів"? Тоді і
матеріал буде не таким офіційним/офіціозним, і не треба буде читати
історію чергового героя з тяжкою долею, переказану стороннім, не
„інвалідним" поглядом - власне, щоб це було написано від першої
особи.
Ось, власне, і все. Бажаю успіхів!
Олександр Євтушок,
Рівненський район
Відповідь:
Дякуємо за слушні поради.
Ми врахуємо Ваші пропозиції щодо оформлення титульної
сторінки.
Започатковано рубрику „Шукаю друзів”. Ми запрошуємо Вас і
всіх читачів надсилати свої розповіді про себе, долі інших людей,
щоб зробити бюлетень змістовнішим та цікавішим.
Мріємо (при наявності коштів) випускати журнал. В ньому
можна було б вміщувати критичні статті.

*
*
*
.... Знання, які дає Ваш бюлетень, заряджають оптимізмом, дають
сили для боротьби з тими хворобами, які беруть у важкий полон
кожну хвору людину. Ці знання вказують шляхи, йдучи якими кожна
людина зможе знайти засоби для свого зцілення. Велике, велике Вам
за це спасибі!
Про себе можу повідомити таке. Я є інвалід 1 групи з дитинства.
Зараз мені вже 53 роки. Маю середню освіту. Самотужки освоїв
комп’ютер, є членом Громадського Товариства інвалідів з дитинства,
яке засноване у м. Дубно. Живу в Дубенському будинку-інтернаті
для пристарілих та інвалідів. Відомо, що 15 червня 2004 року
Верховна Рада України прийняла закон де записано, що інваліди
першої та другої груп мають право на позачергове і пільгове
встановлення телефонів за рахунок коштів Фонду соціального
захисту інвалідів. За порадою я звертався в Управління праці та
соціального захисту населення в м. Дубно. Мені відповіли, що так як
я проживаю в Будинку інвалідів, то в державній установі особисті
телефони ніхто не ставить. Отже, у мене не буде телефону, а
відповідно, і не буде Інтернету. Скажіть будь ласка: „Що мені робити
далі, й куди звертатись?”
Віталій Кострицький,
м. Дубно
Відповідь:
З питань встановлення телефону раджу Вам звернутися до
дирекції Рівненського відкритого товариства „Укртелеком” (м. Рівне,
вул. Чорновола, 2).
*
*
*
.... В даний час я інвалід другої групи. Із задоволенням читаю
кожний номер. Для себе я використала цікавий матеріал, зокрема,
харчування при цукровому діабеті та інформацію про оздоровчі
центри України. Бюлетені насичені цікавою та корисною
інформацією. Хочу побажати організаторам та видавцям і надалі
натхнення в роботі, ні в якому разі не припиняти випуск бюлетеня
„Інва.net”, а надавати більше юридичних консультацій , корисних
порад щодо харчування та лікування народними методами.
Марія Герус,
м. Дубно

Відповідь:
П.Маріє! Ми відкриваємо рубрику „Нетрадиційні методи
лікування”.
*
*
*
...Мені подобається рубрика „Повір у себе”, де описуються
життєві дороги людей, які не скорилися своїй долі, перемогли недугу
і не здалися.
...Мій син інвалід дитинства. Йому 12 років. На сторінках Вашого
бюлетеня я знайшла відповіді на деякі свої запитання. Хотілося б
детальніше дізналися про таку хворобу, як мікроцефалія, дитячий
церебральний параліч, а також санаторно-курортне лікування цієї
хвороби. Хотілося б дізнатися про те, чи можна отримати автомобіль
для моєї дитини і як можна вирішити цю проблему?
Також мене цікавить як нараховується соціальна пенсія для
дитини-інваліда і чи враховуються доходи матері.
Омельчук Таміла Анатоліївна
Відповідь:
Шановна п. Таміло! Інформацію про ДЦП Ви знайдете на
сторінках „Інва.net” № 7,4.
Про нарахування соціальної пенсії дитині-інваліду див. розділ
„Право” в цьому випуску .
Автомобіль для дитини-інваліда можуть придбати на пільгових
умовах (з оплатою 30% їх вартості) батьки або родичі, які
доглядають за дитиною-інвалідом за відсутності у дитини
протипоказань для отримання автомобіля. Із заявою звертайтеся в
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Відповідав О. Скарбарчук – головний
спеціаліст юридичної служби Рівненського відділення обласного
Фонду соціального захисту інвалідів).
*

*

*
Красько Євгенія Петрівна,
народилась 1984 року в с. Колки Дубровицького району
Рівненської області. Хворіє на ДПЦ, інвалід 1 групи.
.... Не дивлячись на недугу Євгенія навчилась читати, писати,
малювати, їсти, прати – ногами, а от ходити вона сама не може. На
допомогу їй завжди приходили її рідні, близькі, а особливо вчитель
початкових класів Колківської ЗОШ I-III ст. Суслова Галина

Михайлівна. Саме вона розкрила Євгенії красиво розфарбовану
віршовану абетку , вони разом вивчали літери, а пізніше – виводили
їх на підлозі. Женя є читачем Колківської ПШБ, полюбляє читати
літературу, цікавиться новими надходженнями. Мріє і не перестає
надіятись, що їй подарують декілька книжок. Брала участь у конкурсі
„Аплікації дітей-інвалідів”, які проводила служба молоді. Женя
виготовила аплікацію з кольорового бісеру „Усмішка осені”, зайняла
призове місце, нагороджена подарунком. Євгенія дуже добра і чуйна
людина. Її люблять племінники. Часто наспівує мелодію
помаранчевої революції „Разом нас багато, нас не подолати!”, яка
стала для неї гаслом її повсякденного життя.
Корінь О.М.,
бібліотекар Колківської ПШБ
Відповідь:
П. Євгеніє! На Вашу адресу ми надсилаємо книги рівненських
авторів. Пишіть нам .
*
*
*
...Мені дуже подобаються рядки, надруковані у вашому виданні,
що належать професору Ж. Лежену: „Цивілізованість суспільства
визначається його ставленням до людей неповносправних,
стареньких, немічних”. Найбільшою цінністю повинна бути людина.
Суспільство, держава постійно турбувались долею кожного свого
громадянина, а особливо того, хто не може про себе подбати.
Цікавою є інформація про пільги інвалідам Великої Вітчизняної
війни.
Люблю читати про успіхи наших параолімпійців, а також поезію.
Хотілося б більше дізнатись про народні засоби лікування різних
недуг.
Ковтунович Михайло Маркович,
с. Вовчиці, Зарічненський район
Відповідь:
П. Михайле! Ми і надалі будемо інформувати Вас про спортивні
події, наповнювати цікавою та корисною інформацією рубрику
„Нетрадиційні методи лікування”.
*
*
*
...Ми б хотіли подякувати Вам за Вашу турботу про нас,
позбавлених здоров’я. Але хотілося б, щоб ми, інваліди, були більш

захищені. В мене 27 років стажу роботи, я ветеран праці, на даний
час інвалід, а отримую пенсію меншу від звичайних здорових
пенсіонерів. Це велика несправедливість для інваліда. Публікуйте і
далі бюлетені, навіть про прості, не складні хвороби, бо все
розпочинається з дрібниць, а закінчується інвалідністю.
Ми з великим задоволенням будемо чекати від Вас нових
бюлетенів.
Козаченко Валентина Іванівна,
с. Борове, Рокитнівський район.
*
*
*
...Гортаючи сторінки інформаційного бюлетеня „Інва.net” мені на
думку приходять поетичні рядки О. Багачука:
Ліки – не тільки в зіллі аптечнім
Душу – не чарка втіша.
Серце лікується словом сердечним,
Зцілює душу – душа.
Не можна залишитися байдужими до творчості молодих людей,
до їхніх проблем і негараздів, які потребують негайного вирішення,
до рубрики „Повір у себе”, „Шукаю друзів”. Але, шановні читачі, які
б не були ваші негаразди, ніхто, окрім вас самих, не вирішить їх.
Незалежно від того, де ви живете в місті, чи в селі, перш за все
знайдіть віру в себе, у свої можливості. І пам’ятайте, що є у цьому
світі люди, яким ще важче ніж вам, але вони сильні духом і не
потребують співчуття, а прагнуть до взаєморозуміння.
Горбата Людмила,
с. Вербень, Демидівський район

ЛІКАР ІНФОРМУЄ
Шкапій H.C. - спеціаліст
з інформаційного забезпечення
Українсько-Американської Програми
запобігання вродженим вадам розвитку
Що таке глухота?
Цим терміном в медицині позначають будь-яке виражене
порушення слуху.
Як часто зустрічаються випадки порушення слуху серед
населення?
Значна втрата слуху є досить розповсюдженою хворобою, в
тому числі вродженою. Якщо захворювання не діагностоване вчасно,
то це може призвести до порушення пізнавального розвитку та мови.
Приблизно 3 із 1000 немовлят народжуються із значною втратою
слуху, а у сім'ях, де випадки глухоти вже траплялись, вроджена
глухота зустрічається майже у 4% новонароджених.
Якою може бути глухота?
З медичної точки зору глухота та значна втрата слуху можуть
бути різних видів. Наприклад, розрізняють глухоту вроджену та
набуту. Перша категорія порушення слуху, зазвичай, присутня при
народженні, друга ж розвивається згодом. За часом появи глухота
характеризується термінами "прелінгвальна" та "постлінгвальна".
Прелінгвальні порушення слуху та глухоту встановлюють у перші 3
роки життя, тобто до початку появи мовлення. Зрозуміло, що
вроджені вади слуху завжди будуть "прелінгвальними". Якщо ж
послаблення слуху виявилось після того, як дитина оволоділа
мовленням, такі порушення називають "постлінгвальними". В
залежності від того, який з фізіологічних аспектів слухового процесу
пошкоджений у дитини, розрізняють три типи втрати слуху та
глухоти. Якщо страждає процес звукопроведення - то порушення
слуху називають кондуктивним. Якщо ж порушене сприйняття звуку,
то глухоту називають сенсоневральною. Порушене проведення та
сприйняття звуку називається змішаним. Розрізняють глухоту
спадкову та неспадкову. Різниця між ними полягає в тому, що перша
передається від старшого покоління родини до молодшого, а друга ні. Спадкова глухота має ще і свої власні форми - синдромні,
несиндромні, із різним типом успадкування: аутосомно -

рецесивним, домінантним та зчепленим із статтю, мітохондріальним
та інші.
Порушення слуху можуть бути також повними та частковими залежно від частот звуку, сприйняття яких ускладнене. В залежності
від "поведінки" хвороби з часом – прогресуючі та непрогресуючі.
Бувають гострі та хронічні форми, однобічні та двобічні, симетричні
та асиметричні тощо.
З усього вище викладеного зрозуміло, що глухота є серйозною
медичною та соціальною проблемою.
Як виявляється глухота?
Зазвичай, глухоту виявляють батьки, звертаючи увагу на
неадекватну реакцію дитини на звернення до неї. Наступний крок консультація та обстеження спеціаліста - сурдолога. Як правило,
встановлення діагнозу є запізнілим. Одним з найбільш актуальних
питань сучасної аудіології є вдосконалення методів діагностики
порушень слуху. Успіхи в цьому напрямку, перш за все,
визначаються своєчасністю встановлення діагнозу і, як наслідок,
ефективністю як лікування, так і реабілітації хворих із порушеннями
слуху. Рання діагностика втрати слуху може запобігти виникненню
проблем з розвитком дитини. Саме тому в країнах із високим рівнем
медичного обслуговування була запроваджена програма скринінгу
глухоти усіх без виключення новонароджених.
Що таке скринінг глухоти?
Для встановлення порушень слуху застосовують так звану
програму скринінгу (від англ, "screening" - просіювання), яка
передбачає тестування усіх дітей на предмет втрати чи порушень
слуху. Скринінг, що базується лише на реєстрації сімей, які належать
до групи підвищеного ризику (наявність хвороби в родині), може
визначити лише приблизно 50% новонароджених із значною
вродженою втратою слуху. Виявлення втрати слуху батьками дитини
чи лікарем часто є запізнілим. Скринінгове обстеження, проведене
вчасно, "відсіває" дітей із вадами слуху. Це дозволяє на ранніх
термінах розвитку хвороби направити малюків на більш детальне
обстеження до спеціаліста - сурдолога.
Чому необхідно проводити скринінг глухоти?
Згідно даних, якими володіють американські спеціалісти,
вроджені вади слуху далеко не завжди діагностуються вчасно найчастіше проходить кілька місяців, а іноді і років, перед тим, як
такі діти потрапляють на прийом до сурдолога, де і виявляються

порушення слуху та глухота. Зазвичай це призводить до
неприпустимо пізнього початку слухо-мовної реабілітації і,
відповідно, відставанню дитини в нервово - психічному розвитку.
Успішне виконання програми скринінгу дозволяє починати
процес реабілітації глухих та малюків з проблемами слуху практично
з народження. В цьому випадку соціальна адаптація таких дітей в
суспільстві протікає значно успішніше, ніж при пізній діагностиці та
пізньому початку лікувальних заходів.
Вчасне скринінгове обстеження із встановленням діагнозу може
запобігти виникненню багатьох проблем із здоров'ям малюка та, що
найголовніше, уникнути такого не менш серйозного захворювання,
як німота. Тому батьки та лікарі, працюючи разом, відіграють
важливу роль у запобіганні таких ускладнень.
http://ibis-birhdefects.ord/

ПОРУШЕННЯ СЛУХУ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Мізинець Олег Миколайович - завідувач
центру реабілітації дітей
з порушеннями слуху та мови
Рівненської обласної дитячої лікарні
тел. моб. 8.050.568.74.79
У 2002 році в м. Рівне створено Центр
реабілітації дітей з порушеннями слуху та
мови. Метою створення Центру стало забезпечення своєчасного
(раннього) виявлення дітей з порушенням слуху та мови, надання
висококваліфікованої
консультативно-діагностичної
та
лікувально-реабілітаційної допомоги дітям, які хворіють на
нейросенсорні ураження органа слуху та розлади мови,
первинного підбору слухових апаратів для хворих з стійкими
враженнями слуху, впровадження сучасних методів діагностики,
лікування і реабілітації, проведення навчання хворих та батьків
комплексу реабілітаційних вправ для проведення відповідного
лікування вдома.
В Рівненській області вадами слуху страждають приблизно
від 500 до 600 дітей віком до 16 років. Найчастіше цей недуг

виявляють при навчанні дитини в школі. Вчителі звертають увагу
на погану вимову звуків, та неуважність дитини, значно рідше на
зниження слуху. В зв’язку з цими вадами діти дошкільного віку
попадають на прийом до психіатра, логопеда, дефектолога і
значно рідше звертаються до спеціаліста - сурдолога (лікар, який
займається вадами слуху).
Від 70 до 80 % порушень слуху серед населення України
складає приглуховатість чи глухота, зумовлена порушенням
звукоприйняття. Термін “сенсоневральна приглухуватість чи
глухота”, або “неврит слухових нервів” об’єднує велику групу
недуг, спільною ознакою яких є часткова чи повна втрата
здатності сприймати як повітряно так і кістково проведені звуки.
До найчастіших причин сенсоневральної приглуховатості
належать:
1) інфекційні хвороби, передусім – вірусні (напр.: грип,
рідше – гнійний менінгіт, скарлатина та ін.);
2) судинні розлади, зумовлені гіпертонічною хворобою,
шийним остеохондрозом;
3) дія ототоксичних препаратів, передусім антибіотиків;
4) професійні фактори – звук, вібрація.
Причиною сенсоневральних уражень слуху у дітей може
бути:
• гіпоксія під час вагітності (передусім куріння тютюну та
перебування в атмосфері, насиченій тютюновим димом)
та при затяжних пологах;
• антибіотикотерапія;
• черепномозкова травма при пологах;
• ускладнення під час наркозу, напр. при кесаревому
розтині.
В домашніх умовах уважні батьки вчасно виявляють цю ваду
або запідозрюють зниження слуху дитини. Для цього потрібне
уважне спостереження за малюком (від 3 до 9 місяців). При
міцному сні, якщо дитина не реагує на голосний крик, голосну
розмову, підвищений звук гучномовця потрібно звернутись до
лор-спеціаліста. При ознаках зниженого слуху потрібно негайно
займатися реабілітацією дитини, яка полягає:

• в придбанні слухового апарату, адже якщо дитина буде
чути, то і буде говорити. Сучасні слухові апарати надають
змогу слухопротезувати 90% хворих дітей;
• в заняттях з логопедом, дефектологом, в навчанні говорити
і удосконалювати мовлення;
• в консультації психолога. Це необхідно для того, щоб
розповісти батькам та хворим дітям, як реалізовувати себе
в сучасному світі, це свого роду адаптація хворої дитини в
суспільство.
Вади слуху (неврит слухового нерва) бувають різних
ступенів, і в залежності від ступеню хвороби, підбираються
слухові апарати. Слухові апарати є: завушні і внутрівушні
(кнопочні). На жаль, внутрівушні апарати можна використовувати
дітям з невеликою втратою слуху. Якщо ж більш тяжка хвороба
потрібно завушні слухові апарати. Найбільш рекомендовані
апарати фірм: “SIMENS”, “OTIKON”, “REXTON”. Якщо вчасно
придбаний слуховий апарат, проведені консультації з
відповідними спеціалістами, то дитина в подальшому своєму
житті цілком може навчатись в загально-освітніх закладах
(технікумах, коледжах, вищих учбових закладах і т.д.), а не у
спецшколах.
На жаль, неврит слухового нерву повністю вилікувати
неможливо, але 2 рази на рік потрібно звертатись до сурдолога з
метою запобігання втрати слуху. Якщо правильно і основне
вчасно підібраний слуховий апарат, проведені консультації
спеціалістів, то хвора дитина з вадою слуху слово “мама” зможе
вимовити обов’язково, але дещо пізніше.
І ГЛУХИЙ ПОЧУЄ
Борисенко Олег - доктор медичних наук,
відділення тимпанопластики
Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Нову барабанну перетинку вам „викроять” зі скроневого м'яза

Незважаючи на широкий діапазон можливостей лікарів
відділення, вони можуть допомогти далеко не всім. І як,
наприклад, якщо у людини сенсоневральна приглухуватість, або
як ще називають у народі це захворювання, неврит слухового
нерва, допомогти можна хіба що гарно підібравши слуховий
апарат, яких зараз сотні модифікацій. Зате тут лікують від
хронічного гнійного середнього отиту та його наслідки,
холестеотоми — це таке захворювання, коли шкіра слухового
проходу починає вростати у барабанну перетинку через отвір, що
утворюється, що й стає причиною втрати слуху, різноманітної
патології слухової труби, стенозу (звуження) і атрезії (повної
відсутності) слухового проходу.
Зовсім недавно оперувався чоловік, у якого у слуховому
проході почали рости кісткові утворення, які й закрили слуховий
прохід. Чому вони ростуть, ніхто не знає. Але людина внаслідок
цього цілком могла втратити слух. По-перше, через те, що
фізично прохід закрився б, а по-друге, тому що при такій
патології порушується механізм самоочищення вуха, і сірка, яку
виділяють у слуховий прохід сірконосні залози, могла захарастити
прохід, що швидко спричинило б глухоту.
Найчастіше ж люди втрачають слух через запальні
захворювання середнього вуха — отити. Запалення дуже швидко
руйнує барабанну перетинку, яку і доводиться відновлювати. Так
іноді на місці барабанної перетинки, яка має бути рухливою і
чутливою, щоб людина чула звуки, виникає рубець. У такому
випадку хірурги «викроюють» нову перетинку із фасції (сполучна
тканина, яка вкриває м'яз. — Авт.) скроневого м'яза.
Не хочеш, до хірурга — лікуй нежить!

Щоб не доходило до скальпеля, лікарі радять не допускати
задавнених запалень вуха, а також—хронічних нежитів і
аденоїдних розростань. Слуховою трубою вухо поєднане з
носоглотоараоанною порожниною. Отже, якщо запальний процес
у носоглотці, він може розповсюдитись і на барабанну перетинку
у вусі. Тому не можна нехтувати і лікуванням звичайної нежиті.

Хоча, буває і таке, що людина нічим не хворіла, а вранці встає
на одне вухо оглухла. Це може бути або порушення
кровопостачання слухового нерва, тромб або якась маленька
судина луснула. У такому випадку не можна зволікати жодного
дня із візитом до спеціаліста. Часто люди думають, що у них там
пробка з сірки, і чекають, поки вона сама вийде. Через три-чотири
дні лікарі вже нічого не зможуть зробити і втрачають шанс
порятувати слух.
На жаль, майже нічим не можуть допомогти хірурги і при
вродженій глухоті. Вона трапляється у дітей, чиї мами перенесли
вірусну інфекцію під час вагітності. Або — і це буває досить
часто — приймали якийсь потужний антибіотик. До речі, досить
часто маленькі діти, які народилися здоровими, втрачають слух
саме через це.
Дітям одного-двох років життя часто колють антибіотики, які
токсичні для слухового нерва, наприклад, гентаміцин. Цей
препарат дуже ефективний, він дозволяє швидко досягти
позитивного результату при лікуванні пневмонії, наприклад,
якихось інших запалень. Але він же робить дитину глухою. На
жаль, з такими ситуаціями ми зустрічаємося досить часто. Важко
сказати, чи це саме через необізнаність лікарів діти втрачають
слух. Лікарі, які призначають препарати, могли не звернути на це
уваги, їм важливо було позбавити дитину від пневмонії, тому що
ви розумієте, що таке серйозне захворювання для одномісячноі
дитини може стати фатальним. Природно, ніхто не думає про слух
тоді, коли рятують дитині життя.
Цікаво, що неприродні виділення з вашого вуха можуть
означати що у вас ... хвора печінка. Шкіра вушного проходу дуже
ніжна і чутлива, якщо в печінці якісь проблеми, це в першу чергу
позначається на ній.
Жуй, а то вуха не очистяться!

Мабуть, ви не раз бачили людину, яка копирсається сірником
у вусі. Насправді чистити вуха не треба взагалі. Тільки мити
теплою водою вушну раковину і вхід до слухового проходу.

Глибше ви просто не зможете почистити, тому що палець у
вухо не проходить, а лізти паличкою чи сірником із ваткою —
небезпечно. Головним чином тому, що ви не контролюєте, в якій
частині вуха знаходитесь. І легко можете травмувати барабанну
перетинку, розірвати її. Були такі випадки, коли люди чистили
собі вуха в’язальними спицями (!) і протикали барабанні
перетинки. А буває, люди через такий спосіб чищення вух
пошкоджують слухові кісточки, які знаходяться у середньому
вусі, іноді вони провалюються глибше — до внутрішнього вуха,
тоді людина, крім того, що стає глухою, так ще і на все життя має
запаморочення, які роблять її інвалідом.
Взагалі-то слід знати, що вухо має механізм самоочищення.
Передня стінка слухового проходу контактує з капсулою
нижньощелепного суглобу. Отож, коли ви жуєте, шкіра слухового
проходу рухається. Якщо там щось є, наприклад сірка, яка може
накопичуватись, все виштовхується назовні. Таким чином і
очищається вухо.
Електрод проти глухоти

Українські хірурги виконали першу вітчизняну кохлеарну
імплантацію двом п'ятирічним дівчаткам, глухим від народження,
— Віці та Юлі. Таку операцію дітям у нас досі робили тільки
приїжджі фахівці.
Сутність кохлеарної імплантації (від слова кохлеа — завитка)
в тому що, у завитку, внутрішнє вухо, вводять спеціальний
електрод — імплант. Тут зосереджені нервові клітини, що
сприймають звук. У скроневу кістку під шкіру імплантують
приймач-передавач — який приймає сигнали від мікропроцесора,
який знаходиться зовні. Його або «вдягають» на вушну раковину,
або кладуть у кишеню. Всі звуки: шум вулиці, людську мову—він
перетворює на електричні сигнали, які передаються до мозку.
Хворому на вроджену глухоту таку операцію необхідно
робити не пізніше, ніж йому виповниться п'ять років. Лікарі, які
досі ставили електронне вухо людям з набутою глухотою,
говорять, що їх реабілітація після подібної операції проходить
набагато легше. Саме через те, що вона вже вміла говорити і

втратила слух внаслідок травми чи захворювання. Дитина ж, яка
народилась глухою, водночас приречена і на німоту, тому що не
зможе навчитись мови, якої не чує. П'ять років — це критичний
вік. У цей період закінчується формування звукових образів у
мозку, формування центральної нервової системи. В принципі,
якщо цей час втрачений — можна і тоді зробити операцію, дитина
буде чути звуки, але навчити її розуміти їх буде набагато
складніше.
Навіть зараз, після успішних операцій, які зроблено вчасно, на
які вдалося знайти кошти і досвідчених хірургів, маленьким
пацієнткам буде потрібно півтора-два роки серйозної реабілітації.
Щоб вони навчилися бачити подумки за звуками якусь річ,
предмет, щоб вони знали, що становить собою певний звук,
наприклад, гавкіт собаки, кукурікання півня, звук дверей, що
зачиняються, потрібно багато часу і зусиль батьків і педагогів.
Але лікарі кажуть, що тепер глухота, яка була колись їхнім
страшним діагнозом, не позначиться на їхньому інтелектуальному
розвитку.
В Україні щороку з'являється на світ близько п’ятисот дітей,
які від народження не чують звуків. Отож це приблизно п'ятсот
пацієнтів, які потребують кохлеарної імплантації. Всього ж їх
нараховують в Україні близько п'яти-шести тисяч. І хірурги готові
робити операцію багатьом із них — були б тільки кошти...
Марія Кулеба
(За матеріалами:УКРАЇНА МОЛОДА. – 2004. - 20 лип.)
Пережити, щоб почути

Уперше в Україні бригада наших хірургів - доктор медичних
наук Олег Борисенко і кандидат медичних наук Ілона Сребняк провели кохлеарну імплантацію дітям з уродженою глухотою.

(Голос України. – 2004. - 13 трав.)

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНА СЛУЖБА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ВУХА
ТА СУРДОНЕВРОЛОГІЇ
Адреса:
33027; м. Рівне, вул. Київська
78-Г
Обласна клінічна лікарня,
корпус № 1, 3 поверх
тел.: 28-75-63
Завідуюча:
Слив’юк Неоніла Григорівна
Колектив обласного
центру мікрохірургії вуха

Отоларингологічна
допомога
населенню
області
надається на базі обласної клінічної лікарні, яка включає:
Відділення
центр
мікрохірургії
вуха
та
сурдоневрології. В центрі надається допомога:
- при гострих та хронічних запальних захворюваннях
верхніх дихальних шляхів - одним із найбільш
поширених серед дорослого та дитячого населення.
- при алергічних захворюваннях.
- при гострій та хронічній патології середнього вуха, а
також при тяжких внутрішньочерепних ускладненнях.
- при запальній та судинній патології внутрішнього
вуха - із пораженням органу слуху та рівноваги.
- при доброякісних та злоякісних пухлинах ЛОР
органів.
- при опіках стравоходу.
- при травмах лор-органів.
В центрі мікрохірургії вуха та сурдоневрології
проводяться:
- діагностика лор-патології з використанням сучасної

апаратури (фіброларингоскопа, МРТ, КТГ), методів
обстеження.
- консервативне лікування захворювань ЛОР органів з
використанням сучасних новітніх медикаментозних
розробок, ультразвукових, електрофізіологічних та ін.
Хірургічне лікування проводиться:
- при патології носа із збереженням функціональних
структур слизової оболонки.
- при патології додаткових пазух носа, в тому числі при
внутрішньочерепних та очних ускладненнях;
- при травмах ЛОР органів.
- видалення доброякісних пухлин ЛОР органів
- хордектомії та половинні резекції гортані при злоякісних
пухлинах гортані;
- загально порожнинній та слухозберігаючій операції при
патології середнього вуха, в тому числі при
внутрішньочерепних ускладненнях.
- ларенготрахеобронхоскопії з видаленням пухлин та
склеромних інфільтратів.
- бужування стравоходу при хімічних опіках стравоходу.
Сурдологічний кабінет (сурдітас з латинської – глухота), де
проводиться
функціональне
дослідження
слухового
та
вестибулярного аналізаторів. Завідуючий – Чайковський
Владислав Кирилович.
Сурдологічним кабінетом надається:
- діагностично-консультативна та реабілітаційна допомога
населенню області:
• проводиться консервативне лікування гострих невритів, та
раптової глухоти;
• відбір хворих на хірургічне лікування в інститутах Києва,
тощо;
• слухопротезування;
- експертиза хворих для МСЕК, судової медицини,
призовників, тощо;
- профогляди працюючих в умовах підвищеного рівня шуму з
метою запобігання розвитку „шумової хвороби”;
- вестибулометричне дослідження хворих на головокружіння,

а також вестибулометричне обстеження пацієнтів для
вирішення питання про допуск до роботи верхолазів,
висотників.
Вся ця робота сприяє своєчасному запобіганню захворювань,
що призводять до втрати слуху, допомагає налагодити правильне
лікування, чи визначитися з реабілітацією хворого на слух,
допомогти йому стати повноцінною людиною нашого
суспільства.
Отоларингологічний кабінет поліклініки.
Кабінет отоневролога.
Підлітковий отоларингологічний кабінет.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ТА МОВИ
Адреса:
33027; м. Рівне, вул. Київська, 60
Завідувач відділенням: Мізинець Олег Миколайович
ІНСТИТУТ ОТОЛОРИНГОЛОГІЇ
ім. проф. О. С. Коломійченка
Адреса:
03057; м. Київ, вул. Зоологічна, 3
www.otolaryngology.com.ua
Директор: Заболотний Д.І.
Головний лікар: Чемеркін О.С., заслужений лікар України
ЦЕНТР СЛУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ „АВРОРА”
Адреса:
03057; м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 16/2,
тел. (044) 236 95 94, факс (044) 236 95 81
E-mail: aurora@aurora.ua; http://aurora.ua

Чи добре ви чуєте, друзі ?...
Ми живемо у динамічному світі. Кожний день людина
перебуває у оточенні, звукова інтенсивність якого
змінюється у широких межах від тиші у спальній кімнаті до
шуму на виробництві, автостраді і т.і. Тобто навантаження на
наш слуховий аналізатор (вухо) величезні, і він реагує
відповідно. Останнім часом все більша кількість людей
звертається до лікарів зі скаргами на погіршення слуху. Але
втрата слуху виникає не тільки внаслідок постійної дії шуму:
ускладнення після вірусних захворювань, застосування
ототоксичних антибіотиків, спадкові фактори або незворотні
процеси
старіння,
обтяжені
серцево-судинними
порушеннями, - все це також може призвести до погіршення
слуху. Статистика свідчить, що приблизно 10 відсотків
населення мають ті чи інші вади слуху.
Прислухайтесь до себе... У Вас виникає бажання зробити
більше
гучність
телевізора,
перепитати
щось
у
співбесідника? Ви маєте відчуття, що всі навколо щось
бурмочуть собі під ніс? Вам важко спілкуватись у великих
приміщеннях? Все це - ознаки погіршення слуху. Люди зі
зниженим слухом більше втомлюються, нервують через
постійну напружену увагу, прислуховування.
Найчастіше зниження або втрата слуху пов'язані з
ураженням звукосприймаючої частини органу слуху людини.
У
цих
випадках
неможливо
вилікувати
пацієнтів
медикаментозно або шляхом слухополіпшуючих операцій.
Компенсувати дефект слуху можна тільки за допомогою
слухових апаратів. Якщо їх не використовувати, глухота
може прогресувати. При цьому, двостороння втрата слуху
потребує компенсації двома слуховими апаратами.
Ще декілька років тому лікарі могли запропонувати
тільки так звані аналогові, або лінійні слухові апарати.
Апарати робили звуки чутними, але при цьому інколи
втрачалися невловимі, однак дуже важливі високочастотні
звуки, що погіршувало розбірливість мовлення оточуючих
людей.

Сьогодні тенденції створення слухових апаратів
змінилися: розширюються можливості слухових апаратів при
компенсації втрати слуху. Апарати стали програмованими,
вони мають цифрову настройку та цифрову обробку звуку,
вони
стали
нелінійними,
багатоканальними
та
автоматичними.
Програмований слуховий апарат - це апарат, який
«запам'ятовує» за допомогою комп'ютера Вашу аудіограму
(характеристику слуху) і працює відповідно до неї, тобто
параметри та характеристики цього апарату пристосовані для
компенсації саме Вашої втрати слуху.
Якщо слуховий апарат нелінійний, - він відразу та
постійно змінює усі свої параметри, пристосовуючи їх до
зміни
вхідного
сигналу.
Зокрема,
підсилення
пристосовується до рівня вхідного сигналу, розподіляючи
тихі та гучні звуки у відповідності з динамічним діапазоном
залишкового слуху пацієнта. Нелінійне підсилення може
також захистити від дії раптових та гучних звуків.

Багатоканальне підсилення слухового апарата надає
можливість проводити обробку важливих, але тихих,
приголосних звуків незалежно від обробки гучних голосних
звуків мови. Технологія обробки цих сигналів постійно
удосконалюється, щоб забезпечити самий високий рівень
розбірливості мови, допомогаючи людині у складних мовних
ситуаціях.
Повністю автоматичний слуховий апарат, безсумнівно,
забезпечує найкраще сприйняття звуків. Цей апарат не
потребує ручного регулювання гучності, оскільки відразу та

безперервно адаптується до відповідних змін звукового
оточення.
Звичайно, компенсація Вашої втрати слуху - це справа
фахівців. Ваша справа - знати куди звернутися, щоб Вам
надали кваліфіковану слухову допомогу. Центр слухової
реабілітації «Аврора» працює у Києві з 1991 року. Він має
акредитацію Міністерства охорони здоров'я України вищої
категорії.
У Центрі проводиться повний комплекс аудіологічних
досліджень пацієнтів будь-якого віку, включаючи немовлят.
Наукові дослідження останніх років підтвердили важливість
раннього визначення слуху дитини - у період від народження
до 6-ти місяців життя. У розвинених країнах це вже
обов'язкова процедура, яка дає змогу вчасно розпочати
реабілітаційні заходи.
Нашим пацієнтам ми пропонуємо апарати провідної
фірми-виробника слухових апаратів Oticon, оскільки
вважаємо, що громадяни України заслуговують нате, щоб
мати апарати найвищої якості. Саме Oticon, який займається
вирішенням проблем людей з вадами слуху з 1904 року,
вперше впровадив у практику слухопротезування цифрові
апарати серії DigiFocus. В 1996 році ця розробка Oticon
увійшла в десятку найвизначніших досягнень техніки в галузі
медичної допомоги людині.
Фахівці-сурдопедагоги Центру проводять заняття з
розвитку слуху та мовлення для дітей дошкільного віку.
Елементи живлення для слухових апаратів, послуги по
ремонту апаратів Oticon - все це ми також пропонуємо нашим
пацієнтам.
Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України
АА № 625254 від 5 серпня 2003 р.

МЕДИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
ОСТРОЗЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ДІТЕЙ
З ВАДАМИ СЛУХУ
Адреса: Рівненська область,
м. Острог, вул. Вишенського, 42;
тел.: 8(254)2-39-40; 2-33-05
Директор: Костюк Володимир Володимирович
Драчук Л.Б. - заступник директора
з навчально-виховної роботи
У мальовничому куточку, на околиці древнього Острога
знаходиться школа-інтернат для дітей з вадами слуху, яка відчинила
свої двері в далекому 1939 році.
Наразі родина інтернату нараховує 130 учнів, що навчаються у
20 класах. Функціонує дошкільне відділення, де діти 4-6-річного віку
прилучаються до здобуття знань. У школі діють кабінети слухової
діагностики, музично-ритмічних занять, біології, фізики, спортивна,
мистецька студія.
Поряд
з
викладанням
загальноосвітніх
дисциплін
сурдопедагоги надають особливого значення формуванню в учнів
правильної вимови звуків і адекватного сприйняття переданої
інформації.
У 2001-2002 навчальному році у школі було впроваджено III
ступінь навчання. Учням надана можливість навчатися в 11 класі за
програмою загальноосвітньої школи. Інтернат вирішує проблеми
професійно-трудового виховання юнаків та дівчат, готує їх до
свідомого вибору майбутньої професії. На уроках трудового
навчання учні 5-10 класів успішно оволодівають професіями швеї та
столяра.
Крім того, паралельно із здобуттям загальної середньої освіти,
школярі на базі ПТУ №28 почали опановувати професію кухарякондитера, автослюсаря та водія категорії "В". Образотворча

діяльність, музично-ритмічні заняття, художня самодіяльність в
умовах інтернату сприяють вихованню дітей з особливими потребами,
дають їм змогу реалізувати свій потенціал, опанувати необхідні
знання, вміння та навички, визначити свої моральні та естетичні
орієнтири. Ми тісно співпрацюємо з мистецькою асоціацією ім.
Філліс Вудтори. Тут вихованці танцюють і співають разом з
чуючими дітьми. Щорічно наші вихованці є переможцями та
призерами спартакіад і змагань з футболу, волейболу, шахів і
шашок, легкої атлетики і тенісу серед шкіл-інтернатів області.
Тепло приймають учнів на обласних та Всеукраїнських фестивалях
учасників художньої самодіяльності. В нашій школі найчарівніші
дівчата і на обласному конкурсі "Міс-УТОГ" вони посіли почесні IIIII місця.
Гордістю і майбутнім нашої школи є її випускники, які
працюють у різних галузях науки, виробництва і сільського
господарства, займаються бізнесом. Значна частина випускників
продовжують навчання, зокрема в Донецькому політехнікумі
провідної автоматики, Київському університеті ім. Драгоманова на
дефектологічному
факультеті,
Київському
Національному
університеті ім. Т.Г. Шевченка.
Життя невпинно йде вперед, на зміну старшим приходять
молоді та незмінним залишається гасло школи-інтернату: „Нашим
дітям необхідний дім, де любов і затишок в єднанні, де немає
протиріччя їм, у ділах і мудрому навчанні”.
РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ,
МЕДИЧНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ТА
ІНШИХ НАЙБІЛЬШ НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ
Адреса:
353000; Рівненський район, Рівненська область,
с. Олександрія, вул. Санаторна 3;
тел.: 27-33-33
Директор: Ліщенко Микола Михайлович

1 вересня 2003 року в області створено обласний центр
соціальної, медичної, професійної реабілітації інвалідів та інших
найбільш незахищених верств населення.
Метою діяльності Центру є здійснення соціально-медичної та
професійної реабілітації інвалідів та осіб, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, при застосуванні
методів, що базуються на визначенні потреби проведення
професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки,
перепідготовки чи підвищення кваліфікації кадрів, ефективного їх
працевлаштування.
До Центру приймаються інваліди працездатного віку І, II, III
груп, які не мають професії або не можуть працювати за раніше
набутою професією і за висновком медико-соціальної експертної
комісії потребують професійної реабілітації, за направленням
головного управління праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації.
Інваліди, які виявили бажання пройти професійну
реабілітацію в Центрі, повинні подати в регіональні органи праці
та соціального захисту населення наступні документи:
1. Особисту заяву із зазначенням обраної робітничої професії
(із числа тих, за якими здійснюється навчання у Центрі).
2.Медичний висновок про стан здоров'я: терапевт,
невропатолог, хірург, ортопед, онколог (при необхідності),
психіатр (при необхідності, з зазначенням коду захворювання),
отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, проктолог (для слухачів
у віці більше 30 років), дерматовенеролог, інфекціоніст, клініколабораторні обстеження. Окремо зазначити перелік супутніх
захворювань. Діагнози повинні бути сформульовані згідно з
класифікацією,
затвердженою
МОЗ.
Окремо
зазначити
інвалідизуючий діагноз.
3. Довідка про освіту: копії одержаних дипломів, атестатів,
копія трудової книжки (якщо є).
4. Автобіографія.
5. Копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності.
6. Індивідуальна програма реабілітації інваліда, видана МСЕК
із зазначенням діагнозу, за яким встановлена група інвалідності
(посилання на конкретний державний документ).

7. Дані про проходження інвалідом курсів з медичної або
фізичної реабілітації за останні 3 роки (якщо є).
8. Дані про проходження інвалідом курсів з трудової та
соціально-психологічної реабілітації за останні 3 роки.
9. Фото 3x4 см (2 шт).
10. Копія паспорта.
11.Номер домашнього телефону або номер телефону
контактної особи.
12.Рекомендації місцевих органів державної служби
зайнятості щодо професійної придатності до обраної робітничої
професії.
13. Пропозиція місцевих органів державної служби зайнятості
щодо конкретного місця працевлаштування слухача за професією,
набутою після навчання в Центрі.
Інвалідам, зарахованим до Центру, приймальною
комісією надсилається виклик із зазначенням дати прибуття
до Центру.
В Центрі можна набути наступні робітничі професії:
9 "Швачка" - курс навчання 5 місяців,
9 "Оператор комп'ютерного набору - курс навчання 3,5
місяців,
9 „Верстатник деревообробних верстатів" - курс
навчання 5 місяців,
9 "Молодша медична сестра" - курс навчання 3,5 місяців.
Медичне обслуговування в Центрі спрямоване на закріплення
позитивних результатів стаціонарного та амбулаторного
лікування, проведеного за місцем проживання.
Комплекс лікування включає:
• організацію обстеження та лікування;
• організацію дієтичного харчування;
• надання планової та невідкладної медичної допомоги;
• організацію культурно-масової роботи,
• соціальна реабілітація інвалідів.
Прийом перших відвідувачів заплановано в цьому році після
формування відповідних груп.

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ЗАГАРТУВАННЯ:
ФІТОТЕРАПІЯ, АРОМАТЕРАПІЯ

Ракс Г.В. – реабілітолог
Асоціації нетрадиційної медицини
Трави і здоров'я.. Який взаємозв'язок?
Давно відомо, що багато з них володіють
речовинами з цілющими якостями. Ці трави
звуться лікарськими: використовуються при
лікуванні різних захворювань. Практично
здоровій людині трави допоможуть зберегти
активність і працездатність.
З часу Гіпократа для лікування людей використовувалось
236 видів рослин.
Перша аптечна школа на Русі з’явилась в 1654 р. Лікарські
рослини для неї вирощували на спеціальних аптечних городах.
Цілителями на Україні були монахи, ченці. („Збірник
Святослава” 1076 p.). Вони через віки пронесли практику
далеких предків, передаючи її з покоління в покоління. Вони
ділили рослини за "статевими ознаками": кропива, душиця,
конюшина вважались жіночими, яких чоловіки повинні
уникати, а полин, дев’ясил, безсмертник - чоловічі рослини.
Рогедрон є продовжувачем роду, звіробій - травою від 99
захворювань, плоди абрикосу (8 видів) - плоди здоров'я, а
полин - "матір трав". Дози раніше відміряли не на вагах, а
щіпкою, яка приблизно мала 10-14г сухої рослини.
В
східній
фітотерапії
кожній
частині
рослини
призначалось лікувати відповідну частину тіла: кора - шкіру,
гілки - судини, листя - внутрішні органи, квіти — органи
чуття, коріння — кісткову систему.
Від хімічних препаратів рослинні відрізняються тим, що
ефект з’являється не одразу, а поступово. Збільшувати дози
при лікуванні травами це те саме, що передозуватися
пігулками.

В кінці зими організму необхідне застосування простого
трав'яного чаю. Збір для нього ми можемо приготовити самі.
Можна скласти суміш різноманітних трав: листя кропиви, яка
багата вітамінами, а особливо "С". Смачний і корисний чай із
звіробою, з сушених ягід малини, смородини, горобини.
Заваркою для чаю може бути шалфей, чебрець. Ці трави
можна брати в будь-якому співвідношенні. Загальна кількість
суміші не повинна перебільшувати 1ч. л. на один стакан води.
Чим більше компонентів входить в склад чаю, тим більше,
біологічно активних речовин одержимо. Пити такий чай
корисно вранці і ввечері без солодощів та кондитерських
виробів.
Заварка для лікувального чаю готується у вигляді відвару
або настойки із суміші трав. Відвар, настойка - це водяні
витяжки з рослин. Відвари готуються з коріння рослин, кори,
настойки - з листя, стебел, квіток.
Трави подрібнюють і засипають в емальовану або
фарфорову посудину, заливають водою, ставлять на водяну
баню (тобто нагрівають паром або кип'яченою водою).
Нагрівають трави 30 хв., при частому помішуванні.
В домашніх умовах відвари і настої можна приготувати і
простіше без кип'ятіння. Збір чаю, із суміші лікувальних
рослин заливають крутим окропом, посуд герметично
закривають кришкою, утеплюють і настоюють 4-6 годин, а
потім проціджують. Настої краще готувати щоденно, зберігати
в темному прохолодному місці або в холодильнику (термін
зберігання не більше двох діб).
Який рецепт для Вас буде найкращим, Вам підкаже лікар.
Перед тим, як почати пити лікувальний чай - проведіть
очисну терапію.
Добре сприяє очищенню організму чай з добавкою
пустирника, подорожника, листя чорної смородини, цвіту
бузини. Курс - місяць.
Ось рецепти, які враховуючи стан людини у весняну пору,
потрібно знати кожному:
"Зміцнюючий" - з алое. 150 гр. свіжого соку алоє, 1
стакан меду, 350 гр. кагору. Пити по 1 ст. л. 3 р. в день.

"Вітамінний" - з калиною. Ягоди калини обшпарити
кип'ятком (якщо сушені, то поварити кілька хвилин) і
протерти. Кашицю перемішати з такою ж кількістю меду і
поставити в холодильник. Через тиждень приймати натще по 1
ст. л в добу.
"Для зміцнення імунітету" - з часником і лимоном.
Через м'ясорубку пропустити 0,3 гр. часника і викласти в
скляну банку. Туди влити сік з 24 лимонів, закрити щільно
банку, поставити в темне місце. Через 3 тижні
використовувати по 1 ч. л. перед сном.
Чи знаєте ви що:
¾ ромашка - допомагає при запаленні ротової порожнини
і шкіри, болях в печінці;
¾ корінь валер'яни - при мігрені, безсонні, запорах, болі
в шлунку, метеоризмі.
¾ береза (листя, бруньки) - при захворюванні органів
дихання, опіках, набряках;
¾ подорожник - при гастритах, язвах шлунку, астмі,
ранах, язвах на шкірі;
¾ брусниця — при гіповітамінозі, запаленні нирок,
простуді, гіпертонії;
¾ ялина (шишки, хвоя) - при ревматизмі, шкірних
висипках, простуді, радикуліті, кашлі.
Оздоровленню організму сприяють і водні процедури.
Дуже ефективні трав'яні ванни.
Якщо у вас вдома збереглися лікарські трави, не
залишайте їх на наступний рік. В лляних мішечках опустіть
трави в ванну з гарячою водою (з розрахунком 50 гр. на
ванну) і дайте настоятись 15 хвилин. Ще краще спочатку
приготувати відвар або настій для ванни. 10-20 гр. лікарських
трав (череда, ромашка, кропива, м'ята, материнка, евкаліпт,
шалфей або їх суміші) вміщують в емальований посуд,
заливають стаканом кип'ятку, закривають і кип'ятять на
водяній бані протягом 15 хв., охолоджують, фільтрують. Об'єм
даного розчину доводять до 200 мл. Зловживати ваннами не
слід - це сильнодіючий засіб.
Коріння і відвари можуть бути й отрутою:

¾
¾
¾
¾

сік алое - при вагітності, хворобах печінки, геморої;
аралію - не можна вживати при безсонні, гіпертонії;
звіробій - ядовита рослина, додержуйтесь дози;
насіння льону - не рекомендується при гепатиті,
холециститі;
¾ полин - при вагітності, виразці шлунка;
¾ морська капуста - хворих нирках, при алергіях на йод;
¾ китайський лимонник - необхідно уникати людям з
нервовими порушеннями, безсонням, гіпертонією,
хворим серцем.
Велику роль для імунної та нервової системи відіграє не
тільки фітотерапія, а й ароматерапія. Особливо, якщо
поєднують
її
з
дихальною
гімнастикою,
масажем,
ультрафіолетовим опромінюванням.
В санаторних дитячих садках, в групах реабілітації, в
медкабінетах є відповідне обладнання. У дітей нервова
як
система
відрізняється
не
так
морфологічною,
функціональною завершеністю. Малята дуже чутливі до
подразників. У ниx переважають процеси збудження, що
обумовлює швидке формування рефлексів. Тому у дітей краще
і швидше розвивається реакція на реабілітаційні процедури
при невисоких дозах та менш тривалому курсі лікування.
Неадекватні вікові дозування навіть сонячних ван можуть
викликати надмірну збудженість, розлади апетиту, сну,
погіршення загального стану здоров'я. Тому проведення
водних, повітряних, теплових і світлових процедур вимагає
особливого контролю та обережності. Жодна із цих процедур
не проводиться без нагляду дорослих.
Процедури проводяться не раніше як через годину після
їжі, або за 30-50 хв. до харчування. Високого ефекту можна
досягти тільки в тому разі, коли процедури збігатимуться з
фазою найбільшої чутливості функціональних систем
організму. "Жайворонкам", у яких активність біоритмів вища
в І половині дня, процедури призначають від 8.00-до 10.00, а
"Совам" доцільніше приймати процедури в II половині дня.
Кисневі коктелі, сеанси ароматерапії проводяться за схемою.
Перед сеансами обов'язковий медогляд. Процедури строго

дозуються (від 3 до 7 хв.) за умови нормального дихання. Під
час прийому інгаляцій дитина повинна глибоко дихати (це
може спричинити гіпервентиляцію легенів, і як наслідок
можливе запаморочення). Дихати треба без зусиль,
концентрація лікарських рослин, які використовують
апаратним способом, повинна бути малою. Для тих хто хворіє
на бронхи рекомендовано робити сольові інгаляції.
В нинішніх екологічних умовах, для зміцнення захисних
сил організму дітей, доцільно використовувати не тільки
ароматерапію, а і фіточай. Особливо подобається дітям
"Бахчисарайський", де складниками є: шипшина, ромашка,
лаванда, кропива, м'ята; "Вітамінний" - в складі якого
горобина, шипшина; "Здоров'я" - з трав алтею, шавлії,
кропиви, м'яти, лаванди, горобини - по 130-150 мл на прийом
дітям з 4 до 7 років.
*

*

*

ЗАПАЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА

Причиною захворювання може бути інфекція, що
потрапила в середнє вухо при нежиті, аденоїдах, промиванні
носа, при гострих інфекційних захворюваннях. Запалення
супроводжується болем, пониженням слуху, підвищенням
температури, поганим самопочуттям. Надалі всі симптоми
поступово зменшуються або в барабанній перетинці
утворюється прорив з виділенням гною. Лікування
комплексне, спрямоване на всю систему верхніх дихальних
шляхів.
Лікарські рослини
Препарати лікарських рослин призначаються з перших
днів захворювання з урахуванням причинного чинника.
При простуді.
Збір:
• малина звичайна (плоди) 2 частини
• липа серцелиста (квітки) 2 частини
• череда трироздільна (трава) 2 частини

• материнка (трава) 1 частину
• лопух (корінь) 1 частину

Приймають у вигляді настою по ½ склянки 3 рази на день
після їжі в гарячому вигляді як жарознижуючий засіб.
***
• алтея лікарська (корінь) 2 частини
• ромашка аптечна (квітки) 2 частини
• аїр звичайний (кореневище) 2 частини
• дуб звичайний (кора) 1 частину
Застосовують у вигляді теплого настою для полоскання
горла при запаленні слизових оболонок і мигдалин.
Приготування: 1 столову ложку суміші заварюють 1 стаканом
кип’ятку, настоюють 30 хвилин, проціджують.
При болях у вусі:
Збір:
• дуб звичайний (кора) 2 частини
• аїр звичайний (кореневище) 2 частини
• перстач прямостоячий (кореневище) 2 частини
• чебрець плазький (трава) 2 частини
• ромашка аптечна (квіти) 1 частину
• буркун лікарський (трава) 1 частину
***
• ромашка аптечна (квіти) 1 частину
• буркун лікарський (трава) 1 частину
• алтея лікарська (корінь) 1 частину
• родовик лікарський (корінь) 1 частину
***
• хвощ польовий (трава) 1 частину
• ромашка аптечна (квіти) 1 частину
• звіробій продірявлений (трава) 2 частини
• горець зміїний (корінь) 1 частину
Збори використовують для припарок і компресів за вухо,

як протибольовий і протизапальний засіб. Приготування
припарок: 2 столових ложки суміші загортають в тканину,
поміщають в стакан з кип’ятком на 3-4 хв., віджимають.
Припарки роблять 2-3 рази на день. Приготування настою для
компресів: 2 столових ложки суміші заливають 1 стаканом
кип’ятку, настоюють 30 хв., проціджують. Тканину змочують
в настої, злегка віджимають і застосовують для компресу.
При нежиті
• Каланхое пористе. Сік з свіжого листя, закапують в
кожну ніздрю по 5-6 крапель.
• Цибуля городня. Свіжим соком цибулі змочують
тампони і вводять їх в носові ходи.
При гноєтечі
• Верблюжа колючка (трава). Застосовується у вигляді
настою. Приготування: 1 столову ложку подрібненої
трави заливають 1 склянкою води, доводять до кипіння,
кип’ятять на повільному вогні 5 хв., настоюють 30 хв.,
проціджують. П’ють по ½ стакана 3 рази на день.
Використовують для лікування гнійних отитів і ангін.
• Родовик лікарський (кореневище). Приймають у
вигляді відвару. Приготування: 2 столових ложки
подрібнених кореневищ заварюють 2 стаканами
кип’ятку, нагрівають на водяній бані 30 хв., настоюють
15 хв., проціджують. П’ють по 1 столовій ложці 3-4
рази на день при хронічних гнійних отитах.
Інші способи лікування.
Вушна спиртна ванна. Для ослаблення болів у вусі
роблять спиртні ванночки. Хворого укладають на здоровий бік
і в хворе вухо вливають крапельницею або чайною ложкою
підігрітий до температури 36-370С чистий 70% спирт (5-6
крапель), який залишають у вусі 15-20 хв. Стан хворого
швидко поліпшується, через 5 хв. болі у вусі починають
стихати. Спирт надає дезинфікуючу і болезаспокійливу дію.
(Иванов В.И.
«Лекарственное средство в народной медицине»)
http://eastbook.by.ru/ivanov/g13/d2.htm

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ
Адреса:
33000, м. Рівне,
вул. Набережна, 28, тел.: 22-42-67
Голова: Продай Валентина Іванівна
Рівненська обласна організація Українського Товариства
глухих створена 18 вересня 1954 року, згідно постанови
Президії Центрального Правління УТОГ.
Мета її створення - виявлення та об’єднання громадян з
порушенням слуху і мови в Рівненській та Волинській
областях. На день створення організації прийнято на облік
близько 350 чол. глухих і слабочуючих.
На даний час членами Обласної організації Українського
Товариства глухих є 1163 чол. з вадами слуху, які старші 14
років.
Мережа облорганізації складається з 3 територіальних
організацій (ТО) та 19 первинних організацій.
Острозька ТО (м. Острог, вул. Красностав, 2а, тел: 2-39-12;
голова: Матвійчик Галина Григорівна) обслуговує 6 районів:
Острозький,
Гощанський,
Корецький,
Здолбунівський,
Дубнівський, Радивилівський.
Сарненська ТО (м. Сарни, вул. Толстого, 20, тел.: 3-45-18;
голова: Ярута Любов Петрівна) обслуговує 4 райони:
Сарненський, Рокитнівський, Березнівський, Костопільський.
Дубровицька ТО (м. Дубровиця, вул. Прирічкова, 6, тел.: 214-52; голова: Шиловець Ганна Василівна) обслуговує 3
райони: Дубровицький, Зарічненський, Володимирецький.
Обласне правління УТОГ (33000, м. Рівне, вул. Набережна,
28, тел.: 22-42-67; голова: Продай Валентина Іванівна)
обслуговує м. Рівне, Рівненський та Млинівський райони.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ
Адреса:33024, м. Рівне,
вул. Млинівська, 29,
тел.(03622)5-22-82; 5-11-63;5-23-73;
E-mail:platan@ukrwest.net/; www.platan.rv.ua/
Директор: Музичук Микола Трохимович
Рівненське навчально-виробниче підприємство Товариства
глухих створене в 1956 році в с. Клевань Рівненського району
Рівненської області. В 1966 році, після закінчення будівництва
нової виробничої бази і гуртожитку, підприємство було
передислоковане в м. Рівне.
Сьогодні
навчально-виробниче
підприємництво
спеціалізується в галузі виробництва кухонних, м’яких,
корпусних, офісних меблів і столярних виробів. Продукція
виробляється із ламінованих плит вітчизняного та імпортного
виробництва, натурального скрученого шпону дуба, бука,
вільхи та сучасної фурнітури. Розширюється асортимент
продукції із масиву деревини, яка в основному відправляється
за кордон.
На підприємстві працює 120 працівників, 85 - інваліди, які
працевлаштовані обласним товариством УТОГ. Вони мають
пільги на проїзд, харчування, одинокі забезпечуються
гуртожитком.
Упродовж останніх років навчально-виробниче об’єднання
впровадило нові лінії виробництва, що дозволяє випускати
більше 30 видів продукції високої якості і сучасного дизайну.

ПРАВО
ОБЛАСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ
НА 2005 рік
Затверджено рішенням обласної ради
від 20 квітня 2005 року № 553

І. Соціальний захист інвалідів по зору
1. Проводити роботу з надання організаціям інвалідів по зору
гуманітарної
допомоги
для
матеріальної
підтримки
малозабезпечених інвалідів по зору.
Обласна організація УТОС, первинні організації УТОС, комісія з
питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.

Постійно
2. За поданням правління обласного товариства УТОС надати
з обласного фонду ″Допомога″ інвалідам по зору одноразову
грошову допомогу в загальній сумі 25 тис. гривень.
Обласний фонд ″Допомога″, обласна організація УТОС

Протягом 2005 року
3.Провести роботу з керівниками виробничих структур
області всіх форм власності з питання розширення виробничої
кооперації з навчально-виробничим підприємством УТОС та
вивчення можливостей працевлаштування інвалідів по зору поза
системою УТОС.
Обласний центр зайнятості, головне управління економіки
облдержадміністрації, Рівненське обласне відділення Фонду соціального
захисту інвалідів.

ІІ квартал 2005 року
4. При формуванні місцевих бюджетів рекомендувати
передбачати надання пільг сім'ям інвалідів по зору з оплати за
тепло-, водопостачання і водовідведення.
Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.

Протягом року
5. При внесенні змін до місцевих бюджетів на 2005 рік
рекомендувати передбачити кошти в сумі з розрахунку 50 грн. на
1 інваліда з метою поновлення пільг на медичні послуги інвалідам
по зору.

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.

2005 рік
6. Обладнати звуковою сигналізацією світлофор на вул.
Р.Шухевича в м.Рівне для безпечного переходу проїжджої
частини інвалідами по зору.
Відділ державтоінспекції УМВС України в області.

ІІІ квартал 2005 року
7. Виділити Рівненському підприємству сліпих фінансову
допомогу в сумі 80 тис. гривень для створення робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів по зору.
Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Протягом року
8. Забезпечити виділення коштів в сумі 10 тис. гривень на
придбання реабілітаційного обладнання, а саме продукції
підприємства ТОВ ″Альма - шкіргалантерея″ дитячому садку №
35 (для дітей з вадами зору).
Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Протягом року
ІІ. Просвітницька робота з питань реабілітації інвалідів
1. Висвітлювати у засобах масової інформації проблеми
незрячих, вишуковувати шляхи їх розв'язання (організувати серію
передач на радіо та телебаченні, публікувати матеріали в пресі).
Обласна організація УТОС, навчально-виробниче підприємство УТОС,
обласна державна телерадіокомпанія, засоби масової інформації.

Постійно
2. З метою ознайомлення населення з проблемами незрячих,
підготувати матеріали у друковані та електронні засоби масової
інформації про діяльність Клеванської спецшколи для слабозорих
дітей.
Обласна організація УТОС, засоби масової інформації.

ІІІ квартал 2005 року
3. Продовжити практику щорічного проведення урочистостей
до Міжнародного дня інвалідів.
Головне управління праці та соціального
облдержадміністрації, обласна організація УТОС.

захисту

населення

Грудень 2005 року
4. Передбачати при укладенні галузевих, регіональної угод та
колективних договорів включення в них положень щодо

виробничої
адаптації
можливостями.

осіб

з

обмеженими

фізичними

Головне управління праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації, Рівненське обласне відділення Фонду соціального
захисту інвалідів.

Постійно
5. Забезпечити підготовку, відповідно до попиту на ринку
праці, фахівців для роботи з особами, які мають вади зору, слуху
тощо.
Обласний центр зайнятості, головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми
рад міст обласного значення.

Постійно
6. Надавати, при закупівлі продукції для установ бюджетної
сфери відповідно до чинного законодавства, перевагу виробам
підприємств УТОС, УТОГ, «Союзу організацій інвалідів України»
та пенітенціарної системи.
Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення,
управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони
здоров»я облдержадміністрації, головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації,

Постійно
7. Проводити роз′яснювальну роботу та сприяти оформленню
документів для призначення державної соціальної допомоги
інвалідам, в тому числі інвалідам по зору.
Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, головне
управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Постійно

КОНСУЛЬТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ

Соціальні виплати інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Видрак Н. - начальник відділу
державних допомог, житлових субсидій
та контролю за призначення та виплатою пенсій
Відповідно до Закону України ”Про внесення змін до Закону
України” Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких
інших законодавчих актів України”, розмір державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам, яку
виплачують органи праці та соціального захисту населення, з 1
січня 2005 року визначається, виходячи зі 150 гривень, а вже з 1
квітня - з 313 гривень. Так, для інвалідів 1 групи розмір
допомоги складає 313 гривень, надбавка на догляд - 203 гривні,
отже особа отримуватиме 516 гривень.
Інваліди з дитинства 11 групи отримуватимуть - 219 грн.10
коп., інваліди з дитинства ІІІ групи - 156 грн.50 коп.
Розмір допомоги на дітей-інвалідів до 18 років складає 219
грн.10 коп. Також встановлюється надбавка на догляд за
дитиною-інвалідом в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму
для дітей відповідного віку: до 6 років - 181 грн., від 6-18 років 230 гривень. Ця надбавка призначається одному із батьків,
усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і
фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, якщо
середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість
місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї.
Надбавка на догляд одинокій матері призначається незалежно
від факту роботи та середньомісячного доходу сім’ї, в якій
виховується дитина-інвалід.
Варто зауважити, що з 1 липня 2005 року при визначенні
допомоги для інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів береться до
уваги 319 гривень; а з 1 жовтня - 332 гривні. Зросте також розмір з
якого обраховуватимуться надбавки на догляд за дитиноюінвалідом.

Законом передбачено, що з 1 квітня 2005 року Пенсійний
фонд України за рахунок коштів державного бюджету виплачує
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю між розміром
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітямінвалідам та пенсією (соціальною пенсією).
Щоб визначитись з правом на отримання допомоги чи пенсії,
громадяни можуть звертатися в управління праці та соціального
захисту населення та у відділення Пенсійного фонду за місцем
проживання.
Прийнятий Закон України „Про внесення змін до Закону
України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам„ від 3 березня 2005 року № 2457 -ІV,
який набирає чинності з 1 січня 2006 року.
Цим Законом передбачено, що при визначенні розмірів
надбавок на догляд за інвалідами з дитинства та дітьмиінвалідами з важкими формами інвалідності, які потребують
постійного стороннього догляду або допомоги (прикуті до ліжка,
сліпоглухонімі, з психічними вадами тощо) внаслідок
захворювань за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів, не
може застосовуватися рівень забезпечення прожиткового
мінімуму.
Одиноким інвалідам з дитинства ІІ і ІІІ груп, які за висновком
медико-соціальної експертної комісії потребують постійного
стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними
в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб , які
втратили працездатність.
*

*

*

Державна соціальна допомога тим, хто не має права на
пенсію, та інвалідам
З 1 січня 2005 року набув чинності Закон України "Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам", прийнятий 18.05.2004 року. Відповідно до
цього Закону управління праці та соціального захисту населення
призначає державну соціальну допомогу особам, які не мають

права на пенсію, та інвалідам; державну соціальну допомогу на
догляд.
Державна соціальна допомога призначається особам, які
одночасно відповідають таким вимогам: досягли віку (чоловіки 63 років, жінки - 58) та не мають права на пенсію відповідно до
законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;
не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються
для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на
виробництві,
передбачені
Законом
України
"Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку
на
виробництві та
професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатнрсті", допомогу,
призначені відповідно до Закону України "Про державну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"; є
малозабезпеченими особами.
Державна соціальна допомога на догляд призначається
особам, які одержують пенсію, призначену органами Пенсійного
фонду (крім соціальних пенсій і пенсій, призначених відповідно
до
Закону
України
"Про
пенсійне
забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб, а саме:
а) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком
лікарсько-консультативної комісії потребують постійного
стороннього догляду й одержують пенсію за віком, або за вислугу
років, чи по інвалідності (крім інвалідів І групи);
б) малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію
за віком, або за вислугу років, чи по інвалідності (крім інвалідів,
зазначених у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону).
Державна соціальна допомога на догляд не призначається
особам, які одержують соціальні пенсії або надбавки до пенсії на
догляд відповідно до законодавства, що діяло раніше.
Розмір державної соціальної допомоги встановлюється,
виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність:
9 інвалідам І групи (100%) -130 грн.;
9 жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня" (100%) 120 грн.;

9 інвалідам II групи (80%) -104 грн.;
9 інвалідам III групи (60%) -78 грн.;
9 священнослужителям, церковнослужителям та особам,
які впродовж не менше десяти років до введення в дію Закону
України "Про свободу совісті та релігійні організації" займали
виборні або за призначенням посади в релігійних організаціях,
офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно із
законодавством України, за наявності документів відповідних
державних органів і релігійних організацій або показань свідків,
які підтверджують факт такої роботи (50%) - 60 грн.;
9 особам, які досягли віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58
років (30%) - 36 грн.
Розмір державної соціальної допомоги на догляд
встановлюється в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
Іванюк З.В. – начальник відділу правової
роботи, правової освіти, легалізації
об’єднань громадян, реєстрації
нормативно-правових актів Рівненського
обласного управління юстиції
Шляхи захисту громадянами своїх прав, механізму їх
реалізації, порядку оскарження неправомірних дій з боку
влади
Головним обов'язком держави, згідно зі статтею 3
Конституції України, є утвердження і забезпечення прав і свобод
людини.
По-перше, кожен громадянин у відповідності до Закону
України "Про звернення громадян" має право особисто
звернутись до органів державної влади та місцевого
самоврядування, які в свою чергу повинні розглянути звернення
та надати обґрунтовану відповідь у термін встановлений Законом.
По-друге, Конституцією України гарантовано, що кожен
громадянин має право звернутись до суду за захистом своїх прав

та свобод, якщо ці права чи свободи порушені або порушуються,
створено чи створюються перешкоди для їх реалізації, мають
місце інші ущемлення прав та свобод. Звернення до суду для
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина
безпосередньо на підставі Конституції України гарантується
(стаття 8 Конституції України). Рішенням Конституційного Суду
України щодо офіційного тлумачення ст.ст. 55, 64, 124
Конституції України від 25.12.1997р. встановлено, що норма ч.І
ст. 55 Конституції України зобов'язує суди приймати заяви до
розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального
положення про судовий захист. Відмова суду у прийнятті
позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного
законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно
зі ст. 64 Конституції України не може бути обмежене. Таким
чином, положення частини першої статті 55 Конституції України
закріплює одну з найважливіших гарантій здійснення як
конституційних, так й інших прав та свобод людини і
громадянина. Суд не може відмовити у правосудді, якщо
громадянин України, іноземець, особа без громадянства
вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються,
створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають
місце інші ущемлення прав та свобод.
Особливості захисту прав громадян від неправомірних дій з
боку органу влади, органу місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб визначає глава 31-А Цивільного процесуального
кодексу України. Так, громадянин має право звернутися до суду
(військовослужбовець — до військового суду) із скаргою, якщо
вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, посадової і службової
особи порушено його права, свободи чи законні інтереси.
В-третьє, держава гарантує захист прав людини і
громадянина через Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини (омбудсмена), який здійснює парламентський контроль за
додержанням прав ( ст. 101 Конституції України). Можливим
засобом впливу омбудсмана є звернення до Конституційного
Суду України з клопотанням щодо відповідності Конституції

України законів та інших правових актів, які стосуються прав та
свобод людини і громадянина.
Уповноважений Верховної ради України з прав людини може
подати скаргу на рішення, дію або бездіяльність органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, посадової і службової
особи, якщо особа, яка за станом здоров'я чи з інших поважних
причин не може зробити цього самостійно. В інших випадках
Уповноважений може направити подання про вжиття відповідних
заходів щодо усунення виявлених ним порушень. Таке подання є
обов'язковим щодо виконання для органів, яким адресоване.
Україна надала кожному право після використання
національних засобів правового захисту звернутись до
міжнародних судових установ чи відповідних міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна. В першу чергу,
це до Європейського суду з прав людини, Європейської комісії з
прав людини.
Таким чином, в Україні створено механізм реалізації
конституційного права особи на захист прав і свобод людини і
громадянина. Існуюча судова практика з даних справ свідчить про
розширення сфери судового захисту, в тому числі судового
контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб".
Соціальний захист дітей війни
На законодавчому рівні тривалий час не було врегульовано
питання соціального забезпечення осіб, які не мають статусу
ветеранів війни та які були неповнолітніми в період Великої
Вітчизняної війни. 18 листопада 2004 року Верховною Радою
України прийнято Закон України "Про соціальний захист дітей
війни". Необхідність врегулювання правового статусу дітей війни
було викликано визнанням державою суспільного значення
нелегкого життєвого шляху громадян України, чиє дитинство
збіглося з роками Великої Вітчизняної війни, для забезпечення їх
конституційного права на достатній життєвий рівень та соціальну

захищеність. Прикінцевими положеннями даного Закону
передбачено, що він набирає чинності з 1 січня 2006 року.
Зазначеним Законом чітко врегульовано правовий статус
дітей війни, Так, дитиною війни є особа, яка на час закінчення
(2 вересня 1945 року) Другої Світової війни було менше 18 років.
Норми Закону поширюються виключно на осіб, які на даний
момент є громадянами України.
Закон визначає основи соціального захисту дітей війни та
гарантує їх соціальну захищеність шляхом надання їм певних
пільг і належного рівня державної соціальної підтримки.
Зокрема, дітям війни надаються такі пільги:
• право на переважне залишення на роботі при
скорочені чисельності або штату працівників;
• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи;
• використання чергової відпустки в зручний для них
час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік;
• безоплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського
транспорту,
автомобільним
транспортом
загального користування в сільській місцевості, залізничним і
водним транспортом приміського сполучення та автобусами
приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки
Крим) за місцем проживання;
• першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва та
городництва;
• право на 25-ти відсоткову знижку при платі за
користування комунальними послугами (газом, електроенергією
тощо) у межах середніх норм споживання.
Разом з тим Законом передбачається право органів місцевого
самоврядування, фізичних та юридичних осіб за рахунок власних
коштів і благодійних надходжень установлювати додаткові
гарантії соціального захисту дітей війни.

Крім того, Законом встановлено, що для захисту спільних
інтересів діти війни можуть створювати громадські організації. До
речі, в січні 2005 року Рівненським обласним управлінням юстиції
вже зареєстровано громадську організацію Рівненська обласна
організація Всеукраїнської громадської організації' «Захист дітей
війни», яка проводить свою діяльність за адресою м. Рівне вул.
Поштова, 2, оф.9.

Закон на захисті прав дитини
Законом України „Про внесення змін до ст.117 Сімейного
Кодексу України і ст.32 Цивільного Кодексу України” від 2
червня 2005 року N 2620-IV внесені зміни до Сімейного і
Цивільного кодексів України щодо управління майном малолітніх
дітей у віці до 14 років та неповнолітніх дітей у віці від 14 до 18
років.
Внесені зміни до Кодексів мають на меті захист майнових
прав інших дітей від недобросовісних вчинків дорослих, чіткого
врегулювання процедури управління майном дітей, вчинення
правочинів щодо майнових прав дітей.
Законом вказано, що батьки зобов'язані дбати про збереження
та використання майна дитини в її інтересах. Якщо малолітня
дитина {може самостійно визначити свої потреби та інтереси,
батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі
потреби та інтереси (ч. 1 ст. 177 СК України).
Законодавець встановив, що батьки малолітньої дитини (у
віці до 14 років) не мають права без дозволу органу опіки та
піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори
щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; видавати
письмові зобов'язання від імені дитини; відмовлятися від
майнових прав дитини.
Щодо вчинення неповнолітньою (від 14 до 18 років) дитиною
вищевказаних правочинів, то такі правочини згідно змін до
Сімейного кодексу можуть вчинятися неповнолітньою дитиною
тільки за згодою батьків та лише з дозволу органу опіки та
піклування.
Зазначені зміни вже вступили у чинність 25 червня 2005 року.

Петро Василенко – заступник директора
державного центру зайнятості
Працюю в органах державної виконавчої влади державним
службовцем, інвалід III групи, застрахована на випадок
безробіття,
оскільки
сплачую
внески
до
Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття. Крім того, роботодавець
нараховує і сплачує до цього Фонду страхові внески на мою
заробітну плату. Чи маю право стати на облік у центрі
зайнятості та одержувати допомогу по "безробіттю у зв'язку
з наступним вивільненням через ліквідацію установи? У
міськрайонному центрі зайнятості відповіли, що ні. Для чого й
від чого застрахована?
О. Лавренюк
Відповідь: Згідно з п."г" ч.3 ст.2 Закону України "Про
зайнятість населення" громадяни, які мають пенсію й одержують
пенсію, в тому числі за інвалідністю, не можуть бути визнані
безробітними й одержувати допомогу по безробіттю.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" вони не
підлягають також страхуванню на випадок безробіття й не
зобов'язані сплачувати страхові внески в розмірі 0,5 % заробітної
плати до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
Оскільки дописувачка одержує пенсію по інвалідності,
відповідно до названих вище законів вона не може бути визнана
безробітною та одержувати матеріальне забезпечення на випадок
безробіття. Після звільнення дописувачка може скористатися
послугами державної служби зайнятості щодо сприяння в
працевлаштуванні на наявні вакантні посади, в тому числі для
осіб з обмеженою працездатністю.
(Праця і зарплата. – 2005. - № 19. – Трав.)

Ільчук В.І. – заступник керуючого
Рівненського обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів
Хто може претендувати на фінансування навчання за
рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів?
Відповідь: Згідно з Порядком фінансування заходів,
передбачених Переліком заходів щодо соціальної, трудової,
фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів,
фінансування яких здійснюється за рахунок штрафних санкцій, які
надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, затвердженим
наказом Мінпраці від 17.09.2003 року № 257 затвердженого Наказом
Фонду соціального захисту інвалідів від 12.12.2003 р. № 180
фінансуванню за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів підлягають витрати на навчання в навчальних закладах
тільки непрацюючих інвалідів, які за висновком МСЕК не є
непрацездатними і яким індивідуальною програмою реабілітації
показана професійна реабілітація.
Які витрати покриваються Фондом у зв’язку з фінансуванням
навчання?
Відповідь: Витрати на навчання непрацюючих інвалідів
включають в себе вартість навчання та вартість проживання у
гуртожитках навчальних закладів (виключно для іногородніх
студентів – інвалідів), в яких оплачується навчання інвалідів.
Скільки разів можна звертатися із заявою про фінансування
навчання за рахунок коштів Фонду?
Відповідь: Фінансування витрат на навчання заявника за
рахунок коштів Фонду, як правило, здійснюється один раз для
здобуття заявником одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах
одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища
освіта та повна вища освіта) або здобуття професійних навичок та
знань при навчанні на підготовчих курсах.
Фінансування витрат на навчання заявника за рахунок коштів
Фонду вдруге в межах освітнього рівня здійснюється за умови, якщо
заявник за результатами навчання отримав нижчий освітньокваліфікаційний рівень з оцінками „відмінно” та „добре” і бажає

набути вищого освітньо-кваліфікаційного рівня за обраною
спеціальністю.
У виключних випадках, за наявності коштів, у разі отримання
заявником за результатами навчання в межах одного освітнього рівня
диплому з відзнакою та наявності рекомендації навчального закладу
щодо подальшого навчання такого заявника, відносно зазначеного
заявника може бути прийнято рішення щодо фінансування витрат на
навчання для здобуття заявником освіти наступного освітнього рівня.
Які документи необхідно подати із заявою про фінансування і
куди звертатися із вказаною заявою?
Відповідь: Заявники для вирішення питання щодо фінансування
навчання за рахунок коштів Фонду звертаються за місцем реєстрації
постійного проживання до відповідних територіальних відділень
Фонду. Якщо Ви зареєстровані в Рівненській області то Вам слід
звертатися за наступною адресою — м. Рівне, вул. Замкова, 10а, кв.1.
При цьому такі заявники зобов’язані надати наступні документи:
- заяву на фінансування в установленій формі;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копію паспорта;
- копію трудової книжки (в разі її наявності);
- копію документів про освіту;
- копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності;
- копію індивідуальної програми реабілітації;
- довідку про склад сім’ї;
- довідку про доходи членів сім’ї інваліда за останні 6 місяців;
- копію акту обстеження соціально-побутових умов, складеного
відповідним органом влади за місцем реєстрації постійного
проживання інваліда.
Надання заявником недостовірних документів або інформації є
підставою для відмови у фінансуванні.
Чи надаються пільги для окремих категорій інвалідів при
прийнятті рішення про фінансування навчання?
Відповідь: В разі відсутності достатнього обсягу коштів на
фінансування витрат на навчання непрацюючих інвалідів, які
звернулись до відповідного територіального відділення Фонду (з
урахуванням раніше укладених договорів про фінансування витрат

на навчання), першочергове право на фінансування витрат на
навчання за рахунок коштів Фонду надається заявникам:
- з найкращими результатами закінчення середніх навчальних
закладів та вступних іспитів;
- з числа сиріт;
- обидва батьки яких є інвалідами або, що виховуються одним з
батьків, який є інвалідом;
- з числа напівсиріт;
- з найбільш малозабезпечених сімей.
Яким чином оформлюється юридичні відносини між
сторонами навчального процесу? Які санкції можуть бути
застосовані до студента у випадку невиконання ним своїх
зобов’язань?
Відповідь: Між навчальним закладом, відділенням Фонду та
студентом укладається трьохстороння угода, якою на кожну сторону
покладено певні обов’язки щодо виконання даної угоди. Зокрема, на
студента покладено обов’язок отримання оцінок не нижче
задовільних. В разі отримання студентом-інвалідом незадовільних
оцінок за попередній семестр без поважних причин, що вплинули на
результати екзаменаційної сесії, відповідне територіальне відділення
Фонду в порядку та з підстав, передбачених чинним законодавством
України, зобов’язане вжити заходів щодо дострокового розірвання
договору у зв’язку із неналежним виконанням студентом-інвалідом
своїх обов’язків щодо навчання, в тому числі отримання
незадовільних оцінок за результатами екзаменаційних сесій.
В разі наявності у студента-інваліда поважних причин, що
вплинули на результати екзаменаційної сесії за попередній семестр
щодо отримання незадовільних оцінок, та в разі прийняття
студентом-інвалідом письмового зобов’язання протягом наступного
семестру або екзаменаційної сесії перескласти предмети, за якими
отримано незадовільні оцінки, територіальне відділення Фонду має
право продовжити фінансування на один семестр. У разі, якщо
зобов’язання студента-інваліда виконано – оплата навчання
продовжується відповідно до умов договору, а у разі невиконання
зазначеного вище зобов’язання – подальша оплата навчання
зупиняється і територіальним відділенням Фонду в порядку,
передбаченому чинним законодавством, вживаються заходи щодо
дострокового розірвання договору із таким заявником.

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
Шаргородська С.В. - соціальний
педагог Рівненського обласного центру практичної
психології і соціальної роботи, психолог
Розвиток дитини-інваліда в неповній сім'ї.
Сім'я є найважливішим інститутом соціалізації особистості
дитини. Саме в сім'ї дитина отримує перший досвід соціальної
взаємодії. Протягом певного часу сім'я взагалі є єдиним місцем
отримання такого досвіду. Потім в житті дитини з'являються такі
соціальні інститути як дитячий садок, школа, вулиця. Але, як
правило, саме перший досвід спілкування з людьми, моделі
поведінки
в
різноманітних
життєвих
ситуаціях,
що
спостерігалися в сім'ї визначають стиль життя людини.
Коли ми говоримо слово сім'я, ми передбачаємо,
насамперед, наявність в ній чоловіка і дружини, у яких згодом
народжуються діти. Чому так важливо, що б ми пам'ятали про
це? Тому що сім'я має певні особливості, що істотно впливають
на становлення особистості дитини. Розглянемо їх.
1. Наявність усіх форм життєдіяльності людини, що
реалізуються через функції сім'ї. У результаті сім'я формує
власний спосіб життя, мікрокультуру, основою якої є цінності й
елементи культури суспільства чи окремих його соціальних
верств. Тобто сім'я — це суспільство в мініатюрі, з якого
вибудовується соціальна взаємодія загалом. А суспільство, як ми
знаємо, складається з представників як жіночої, так і чоловічої
статі.
2. Включення дитини в сім'ю з дня її народження,
формування саме в сім'ї перших уявлень про те, що добре і що
погано, що таке добро і зло, коли дитина найбільшою мірою
сприймає виховні впливи. Фактично сім'я є першою сполучною
ланкою між людиною і суспільством, яка передає від покоління
до покоління генетичний код, певні соціальні цінності.
3. Безперервність і тривалість контакту людей різної статі,
віку, з різним обсягом життєвого досвіду спричиняють
наслідування зразків поведінки насамперед батьків і тільки потім

- людей поза сім'єю. До того ж, наявність в сім'ї обох батьків
впливає на статево-рольове усвідомлення себе дитиною.
Дівчинка, для того щоб сформуватися як жінка, наслідує матір, а
хлопчик, щоб вирости справжнім чоловіком, повинен
спілкуватися і бачити приклади поведінки батька. Якщо ж сім'я
не повна, бажано залучити до виховання рідних чи знайомих
чоловіків/жінок (залежно від статі дитини), які користуються
любов'ю, авторитетом і повагою у дитини.
4. Переважно емоційний характер зв'язків між членами
сім'ї, що базується на любові і симпатії, створює сприятливу
основу для спрацьовування таких неусвідомлюваних дитиною
соціально-психологічних механізмів впливу, як наслідування,
навіювання, психічне "зараження". При цьому забарвленість
емоційних контактів впливає на формування почуття
задоволення (незадоволення) собою і оточенням.
Особливо значною роль сім'ї у становленні особистості
дитини є на первинному етапі її соціалізації.
Так, на першій стадії (до одного року) дитина розвивається
за віссю "довіра недовіра". Ступінь розвитку почуття довіри до
інших людей і світу загалом залежить насамперед від якості
материнської турботи, причому не так від кількості їжі чи ласки,
які здатна надати мати, як від особливостей спілкування,
здатності матері передати відчуття стабільності, тотожності
переживань, того, що вона є людиною, якій можна довіряти.
На другій стадії (1-3 роки) дитина розвивається за віссю
"автономія - сором і сумнів". Насамперед формується здатність
до самоконтролю тілесних виявів, встановлюється певне
співвідношення виявів впертості і добровільності дій.
Особливості такого співвідношення залежать від готовності
батьків поступово надавати дитині можливість самостійно
контролювати свої дії, ненав'язливо обмежуючи її в тих сферах
життя, які є потенційно або реально небезпечними для дитини і
оточуючих. Переживання сорому проявляються як лють,
спрямована на себе, коли дитині забороняється бути
самостійною, коли батьки постійно або роблять усе за дитину,
або очікують, що вона робитиме самостійно те, що поки що не

спроможна робити. У результаті у дитини може сформуватися
невпевненість у собі, слабка воля.
Третя стадія (3-6 років) визначається розвитком дитини за
віссю "ініціативність - провина". При цьому ініціатива додає до
автономії здатність брати на себе зобов'язання, планувати,
розв'язувати нові завдання, набувати нових корисних навичок.
Чи переважатиме у дитини ініціатива, значною мірою залежить
від того, як батьки ставляться до її волевиявлення, визнають і
задовольняють її право на допитливість, фантазію, творчість.
Почуття провини у дитини викликають батьки, які не
заохочують до самостійності або надмірно карають.
Таким чином, сім'я, особливості взаємодії батьків і дитини
багато в чому забезпечують (чи не забезпечують) успіхи дитини
на подальших етапах її соціалізації.
Якщо Ви звернули увагу, то в тексті постійно зустрічається
слово батьки. Саме наявність в сім'ї і батька, і мами забезпечує
гармонійний розвиток особистості дитини (незалежно від того
здорова вона чи хвора).
Дитина, що має вади психофізичного розвитку, безперечно,
потребує особливої уваги, більшого часу для засвоєння знань,
вмінь і навичок. На жаль, статистика свідчить, що значну
кількість сімей, в яких з'являється дитина з особливими
потребами полишають чоловіки. І мати змушена займатися не
лише розвитком, але і матеріальним забезпеченням себе і
дитини. Часто останнє займає майже весь час і на розвиток
дитини просто не вистачає сил. Звичайно, це теж не сприяє
становленню гармонійно розвинутої, психічно і фізично здорової
особистості дитини.
Чи можна змінити темперамент дитини?
Ні. Темпераментом називають сукупність властивостей, що
характеризують динамічні особливості протікання психічних
процесів і поведінку людини, їх потужність, швидкість,
виникнення, припинення і зміни. Властивості темпераменту
біологічно обумовлені і є вродженими.
Однак, крім темпераменту психологи виділяють таке
поняття як "характер". Характер - це сукупність стійких рис
особистості, що визначають ставлення людини до людей, до

роботи, яку вона виконує. Характер проявляється в діяльності і
спілкуванні і включає в себе те, що надає поведінці людини
специфічний, характерний для нього відтінок (звідси назва
"характер"). В своєму формуванні, розвитку і функціонуванні
характер людини тісно пов'язаний з темпераментом. Основну
роль у формуванні і розвитку характеру дитини грає її
спілкування з оточуючими людьми. Тому Ви можете вплинути
на його формування та розвиток.
Сприятливим періодом життя для становлення характеру
можна вважати вік від 2-3 до 9-10 років, коли діти багато та
активно спілкуються як з оточуючими дорослими людьми, так і з
однолітками, відкриті для зовнішніх впливів, з готовністю їх
приймають, наслідують всіх і в усьому.
Раніше за інших в характері людини закладаються такі риси,
як доброта, товариськість, готовність прийти на допомогу, а
також протилежні їм якості: егоїзм, байдужість до людей.
Ті
властивості характеру,
які
найбільш
яскраво
проявляються у праці працелюбство, охайність, сумлінність,
відповідальність, наполегливість, інші "ділові" якості, формуються в ранньому і дошкільному дитинстві. Вони
формуються і закріплюються в іграх дітей і доступних їм видах
домашньої праці.
В початкових класах школи формуються риси характеру, що
проявляються у взаєминах з людьми.
У підлітковому віці активно розвиваються і закріплюються
вольові риси характеру, а рання юність закладає його базові
моральні, світоглядні основи.
По закінченню школи характер людини можна вважати в
основному сформованим, і те, що відбувається з нею в
подальшому, майже ніколи не робить характер людини
невпізнанним для тих, хто з нею спілкувався в шкільні роки.
Чому інваліди в маленьких містах неохоче заявляють про
свої потреби?
Це запитання можна поділити на два: 1) Чому інваліди
неохоче заявляють про свої потреби? 2) Чому інваліди в
маленьких містах неохоче заявляють про свої потреби?

Відповідь на перше запитання може критися в самооцінці,
ставленні до себе людини, що має вади розвитку. Людина, що
має адекватну самооцінку, тобто визнає і приймає як свої сильні,
так і свої слабкі сторони, як правило, прагне розвитку. Для
гармонійного розвитку необхідно створити сприятливі
психологічні і часто матеріальні умови. Така людина розуміє, що
"під лежаче каміння вода не тече", що для того, щоб щось
отримати, треба самому зробити крок на зустріч. Тому вона не
чекає, коли хтось здогадається, що їй щось потрібно, а каже про
це сама (звертається у відповідні інстанції, спілкується з
людьми).
Якщо у людини низька самооцінка, вона не вірить у власні
сили, у можливість змін на краще і, на жаль, часто керується
принципом "для чого щось робити, якщо все одно в мене нічого
не вийде, мене ніхто не розуміє, всі до мене байдужі тощо".
Люди з низькою самооцінкою бояться почути у відповідь
відмову. Тому часто взагалі ні у кого нічого не просять.
Існує і певна категорія людей, які свідомо обирають собі
роль "жертви" і за допомогою висловів на кшталт: "Я і так
хворий, ви повинні мені співчувати, про мене піклуватися тощо"
маніпулюють оточуючими (особливо рідними) людьми.
До того ж взаємодія з людьми потребує не лише докладання
певних зусиль, але і саморозвитку, самовдосконалення. А це теж
не легка справа.
Що стосується маленьких міст та сільської місцевості, то тут
причина може критися у тому, що багато людей (а інколи і всі)
знають один одного, мають спільних знайомих. А тому часто
інформація, яку людина повідомила певному фахівцю, на жаль
стає відома іншим (порушується принцип конфіденційності –
збереження професійної таємниці). Це породжує обговорення,
плітки, надмірну увагу та зміну ставлення до людини. Саме
через страх, що буде ще гірше, небажання "виносити сміття з
хати" людина може не повідомляти про свої потреби.
Буває і так, що людина звернувшись по допомогу отримала
один чи кілька разів відмову і зневірилася у можливості змін на
краще. Адже постійна ситуація неуспіху призводить до того, що
людина припиняє спроби задовольнити власні потреби,

міркуючи: "Навіщо прикладати зусилля, витрачати сили, якщо
все марно?"
Ми розглянули декілька можливих варіантів відповіді на
дане запитання. Але необхідно пам'ятати, що кожна людина
індивідуальна, кожна має свою мотивацію власних вчинків. Саме
тому, зрозуміти поведінку конкретної людини можна лише
поспілкувавшись з нею.
Чому так важко знайти людину, яка могла б мене
зрозуміти?
Причина може критися у слові "зрозуміти". Важливо
усвідомити, який справжній зміст Ви вкладаєте в це слово?
Тобто, яку людину Ви шукаєте:
• людину, яка буде розділяти Ваші погляди на життя, Ваше
світосприйняття;
• людину, яка буде Вам співчувати, жаліти Вас;
• людину, яка буде Вам другом. А як відомо, справжній
друг не тільки підтримує, співчуває, допомагає, але й вказує на
недоліки, помилки, які Ви зробили;
• чи людину, яка буде жити лише для Вас, задовольняючи
всі ваші потреби?
Взаємини з іншою людиною передбачають взаємні дії: обмін
досвідом, думками ( вони можуть інколи не співпадати),
допомогу один одному, поступки один одному тощо. Якщо ж
розуміння, підтримка, допомога, поступки протягом тривалого
часу проявляються лише по відношенню до одного із учасників
взаємодії, у іншого може з'явитися незадоволення такими
стосунками і, як наслідок, бажання розірвати їх.
Можливо у ваших стосунках, Ви не помічаєте, що обираєте
собі роль "жертви"? І саме тому, більше "берете ніж даєте"? А
якщо людина відмовляється виконувати ваше прохання, не
погоджується з вашими думками, Ви це сприймаєте як
нерозуміння Вас і ваших потреб.
Світ недосконалий. І ми часто намагаємося його переробити.
Особливо перевиховати інших людей. До того ж часто без їхньої
згоди (тому що з боку краще видно). Але, як правило, не
помічаємо "колоду у власному оці" і мудрий вислів: "Якщо

хочеш змінити світ - змінюйся сам!" Почніть із себе і я впевнена,
результат не забариться!

ТВОРЧІСТЬ
Іванишина Галина Кіндратівна.
Про себе: народилася в с. Чабель Сарненського
району в 1967 р. У 25 років стала інвалідом, але
живу повноцінним життям. Звичайно важко,
однак довкола стільки хороших, добрих людей,
готових прийти на допомогу, підтримати,
дуже вдячна їм усім.
Виховую
сина
Романа.
Працюю
бібліотекарем і люблю свою роботу, а у вільний час в’яжу,
вишиваю, пишу вірші. Поезію любила завжди, почала віршувати
ще з шкільних років.
*

*

*

Село моє в обіймах диво-лісу,
Заквітчане садами навесні,
Дитячих мрій й надій моїх колиска,
Найкращі в світі мамині пісні.
Поліський краю мій - ліси, ліси, як
море,
Лелечий краю - наймиліший на
землі,
Лиш тут найяскравіші сяють зорі
І найясніше небо в вишині,
І тільки тут медово пахнуть трави,
Й чорниці найсмачніші тут лиш є.
Живуть казки, з якими виростали,
І довгих літ зозуля накує.
Хай скаже хтось, що кращий край є
Й краща є країна, і кращий світ,
І гори, і моря, Та де ще є скажіть, ота стежина,
Якою мама вперше вас вела?

*

*

*

Чим пахне сум? - Осінніми
дощами,
Це хризантеми терпкий аромат,
Це запах шелесткого листя під
ногами, Так пахне сум за тим, що не
вернеш назад,
А радість? Радість пахне літом,
Це пахощі троянди й полуниць,
Це аромат зела і літепла над світом,
Це запах свіжий і щемкий зірниць
Кохання? Кохання пахне ніжно —
сон-травою,
П’янким дурманом весняних садів,
І теплим вітерцем між мною і
тобою,
І гілкою бузку, що під вікном
розцвів...

Король Ігор Володимирович
Народився 30.04.64 р. с. Джезди, Джезказганська
область, Казахстан. Українець. В 1981 р. закінчив
Синівську середню школу в Гощанському районі
Рівненської області, а через рік. здобув
спеціальність „Наладчик агрегатних і спеціальних
станків”. Проходив службу в Афганістані (19831984). Під час бойових дій отримав тяжке бойове
поранення внаслідок чого була ампутована ліва нога. Інвалід війни
3-ї групи, нагороджений орденом „За Мужність” третього
ступеня.
*
*
*
Я бачив дивний сон, приснилося мені,
Що я насправді ноги в кров збиваю,
Все стрімголов біжу по кошеній
стерні
Назустріч долі, що мене чекає.
Ось ліс, сади і річка і поля
Ось мати- виглядає на порозі,
Коли вже з'явиться її хлоп'я
І здійме п'ятами - пилюку по дорозі.
А я біжу забувши геть про все.
Нема проблем ніяких в цьому світі.
Романтика моя - понад усе!
Кличе мене, сміятись і радіти.
Радію я, і дзвінкому струмку,
І соловейку що в гаю співає,
Сороці що тріпоче на дубку Змахнувши крилами, від мене утікає.
Та все це сон, таке зараз життя,
Не тільки ноги - душі в кров збиваєм,
Біжим вперед - забувши почуття,
Назустріч долі, що на кожного, чекає.
Байка
Думка та Талант
Не так багато літ назад
Завжди у двох - єдині,

Летюча Думка та Талант
Жили в одній хатині.
Талант харчі все добував,
А Думка - домувала.
Він її добре годував,
Щоб високо літала.
Так довго двох вони жили—
І ні біди ні зради,
Допоки Таланту не дали—
Підступної поради.
То Заздрість, якось ідучи,
Отой Талант зустріла.
І ніби просто-сміючись,
Йому так говорила:
"Тож Ви такий поважний пан,
А дома, дармоїдку
Все держите, хоча самі
Могли б мать кращу жінку.
Он скільки є їх навкруги—
Поважних та багатих,
Я б навіть і її ноги,
Не захотіла в хаті.»
Яка мораль тут - не скажу,
Попробуйте вгадати—
Послухав Заздрість ту, Талант,
І вигнав Думку з хати...

Перед боєм
Як молоко туман
Весняною порою,
Ну а мула Коран
Читає за рікою.
Тут не цвітуть садиНемає вишень цвіту,
Лиш почуття біди
Розноситься по вітру.
Вдається рідний дім
І подих вітру свіжий,
Дзвінкий весняний грім Вдається таким ніжним,
Бо тут гримить не так У горах за рікою,
Коли зайдем в кішлак,
Що стане полем бою.
А поки тихо, тут
Лежим ми за горою,
І рідна сторона
Вдається перед боєм.
Неначе в тому сні,
Пливуть перед очима
Веселі наші дні
І ночі разом з ними,
Що дома провели
Так весело, сумбурно,
Шумить у голові
І навіть якось дурно,
На серці вже стає
Та знов перед очима Село рідне моє
За пеленою диму.
Ось бачу в далені
Я свою рідну хату,
І лавочку на пні Де мати жде солдата

І наш сільський ставок,
Що гонить хвилю грає,
А понад ним садок Квітками зацвітає.
Ось бачу хлопченя
Мале та босоноге,
Що наче жабеня
В воді полоще ноги,
На березі ставка
Сидить собі, сміється.
І знову з далека,
Воно мені вдається
Неначе то є я,
Малий та безшабашний
І думка знов мояЛетить неначе пташка.
В очах моя земля
Від зелені іскриться,
Всміхаються поля,
Пшениця колоситься,
І жваві косарі
Травицю в сіно косять,
А бджоли трударі,
Медок пахучий зносять.
І ластівки вертять
Веселі каруселі,
Бо хочуть дощ нагнать
До рідної оселі.
Гримить уже гримить
І дощик накрапає,
На вухо хтось кричить
І хтось мене штовхає,
І навкруги пожар,
Горить - кругом стріляють.
Крики: "Аллах акбар"
Із-за ріки лунають.

Тамара Григорівна Кирдій
Народилася 1969 року в селі Труди Сарненського району. З
дитинства мріяла бути лікарем. Але через тяжку хворобу мрія не
здійснилась. Лікарі винесли вирок – інвалідність першої групи ,
інвалідське крісло.
Але надія не полишає її. Рівними рядками є на папері все те,
що хвилює Тамару. Вона відчуває, що потрібна людям.
Друкується в районних, обласних періодичних виданнях.
Тягар життя

Любій матусі

Щоранку сонце сходить, день
минає.
Від тягара життя - на чолі піт.
Лині серце в грудях б’ється, душу
крає,
Як вічний гніт, це слово - інвалід.
У них немає килимів й хоромів,
А замість кришталю - душа.
Загляньте в душу, скільки в ній
любові.
Допоможіть - вона за всіх
стражда.
І подивіться у розумні очі:
У них багато ласки і тепла.
Чому ніхто лиш розуміть не хоче.
Що сили з тілі вже для мук нема.
Тож не беріть на душу гріх
отямтесь
Лиш добром триматись може
світ,
Зверніть увагу, поможіть людині:
Вона ж, як ви, - лиш тільки
інвалід.

Заблукаю в травах шовкових,
Промінь сонця в долоні схоплю –
Ти співала мені колискових,
Дай, матусю, тебе обійму.
Притулюся до ніжного серця,
Поцілую твою сивину,
Очі, наче бездонні озерця,
Приховали тривог глибину...
Прийшла весна
Прийшла весна, мов журавлина
пісня
Прийшла весна і зайві тут слова
Прийшла любов до мене дуже
пізно,
Бо ж срібло вже покрилась
голова.
З любов'ю буду весну зустрічати,
Душа, немов весна, співає знов.
Я хочу синім квітом уквітчати.
Хоч пізнюю та щирую любов.

Козачок Наталія
Народилася 3 червня 1991 року у м. Березне.
Учасниця багатьох районних та обласних
конкурсів. Другий рік бере участь у фестивалі
дитячої поезії „Провесінь”. Навчається в
Березнівському
аграрно-технічному
ліцеїінтернаті.
У дружбі зі спортом
Живуть на Вкраїні славетні та сильні
Відомі у світі спортсмени Клички.
Володя й Віталій усім „утруть носа”
І Ніксону навіть „утерли очки”.
Сміється Вкраїна, радіє героям
І тішиться тим, що не тільки їх двоє
Приносять їй славу, медалі і честь,
Таких в Україні багато в нас є.
Хто дружить зі спортом, здоров’я шанує,
Життя той ніколи дарма не змарнує.
І хто поважає себе повсякчас.
Той прикладом стане в житті для всіх нас.

ПОВІР У СЕБЕ
ТЕРНОВИЙ ЦВІТ ЮНОСТІ
Випускниця Студянської школи Аліна Ониськевич стала
переможницею Всеукраїнського творчого конкурсу, написавши
твір на задану тему. І отримала грант від Фонду
інтелектуальної співпраці „Україна – XXI століття”. На цей
грант вона здобуватиме престижну професію юриста. Та
найбільша з перемог цієї дівчини – над своєю хворобою...
Мить радості... і довгі ночі сліз
Діагностика не могла передбачити, щo у Тамари народиться
хвора дитина. Не підозрювали нічого і самі лікарі.
Після пологів на лікарняному ліжку жінка, яка щойно стала
матір'ю, чекала, коли ж принесуть їй невеличкий згорточок, у
якому посапуватиме носиком її донечка, крихітне рожевеньке
тільце. А її не приносили і не приносили... Час від часу Тамару
охоплювало хвилювання: чому? Жінки у палаті саме
обговорювали, як репетували їхні немовлята, з'явившись на світ.
Тамарина ж донечка прийшла у нього беззвучно, медичною
мовою – з асфіксією. Тож уже були підстави хвилюватися.
Санітарочки відповідали усі, як змовилися: Ваша донечка ще
дуже слабенька. Правда, один з лікарів запитав:
- У Вас у родині не було недорозвинутих дітей?
- Як? Фізично чи розумово? - перепитала Тамара.
- Ні, не було, - відповіла, не надаючи ніякого значення цьому
запитанню. Медики запитували багато про що. Лише згодом
вона збагне, що саме оте із запитань біля лікарняного ліжка,
повинно було б її насторожити.
Тамара переконалася, коли їй принесли немовля, що донечка
слабесенька у неї народилася. На четвертий день свого життя
вона ще не могла ссати. Внаслідок асфіксії утворилася
непрохідність сльозового каналу, і немовля з мамою перевели на
сьомий день в офтальмологічне відділення райлікарні.
Можливо, і знали лікарі, що в Ониськовичів народилася
дитина з церебральним паралічем, та не хотіли поки що
травмувати молоде подружжя. І маму виписали з лікарні з
немовлям, як цілком здоровою дитиною.

Недуга не минала. Її ровесниці та ровесники на чотирьох уже
робили розвідки в усі куточки хати, повзунками витираючи
підлоги. В Алінки ніяк це не виходило. Дівчинку садовили,
підмощуючи зі всіх боків подушечки. А в селі мами з досвідом
заспокоювали.
-Нічого, навчиться ще. Ви їй сунички, сунички давайте, щоб
сили набиралася.
Давали і сунички, і молочко - нічого не допомагало. Врешті у
медичній карточці з'явився страшний діагноз під знаком
питання: ДЦП? Хвороба невиліковна, хвороба, яка приковує до
ліжка, до крісла. Її особливості у нерівномірному розподілу
функцій клітин мозку, одні з яких блокуються. Зокрема
втрачають зв'язок з руховою системою, інші, які відповідають за
розумову діяльність, мають збільшені можливості. Патологія
цього захворювання, на жаль, до кінця не вивчена. Тому такі
мізерні плоди її лікування.
Ониськевичі на знали, що таке ДЦП. Тішили себе тією ж
думкою, на яку налаштували самі лікарі: таке собі ослаблення
організму. Підтвердити правильність діагнозу мала обласна
лікарня. „Так. Це - дитячий церебральний параліч”.
Усвідомивши, що це за захворювання, Ониськавичі забили
тривогу. І почалися довгі, виснажливі шляхи пошуків лікування.
Спробували все: від традиційних до нетрадиційних методів.
Стояли у чергах під кабінетами, щоб потрапити на прийом до
світил медицини, і під оселями знахарів і знахарок. Щось
допомагало більше, щось менше... Тільки ні Тамара, ні її чоловік
Валерій не вдовольнилися тим, що Аліна непевно підвелася на
ніжки, що ступила кілька кроків по манежику.
Переступи слабість
...Аліна із заздрістю дивилася, як збирається кожного ранку
до школи мама (вона вчителює у Студянці), як випурхують із
сусідніх осель святково одягнені першокласники з величезними
букетами квітів. Аліна і собі хотіла до школи, але ноги не несли.
Мама, люба, дорога, зробила усе, щоб це не стало перешкодою
для здобуття освіти. Вона стала першою учителькою Аліни, як
зазвичай стає багато мам для своїх дітей. Перші літери,
рахування до десяти...

Аліниній мамі довелося працювати у стократ більше разом з
усім педагогічним колективом Студянської школи. Середню
освіту дівчинка здобувала вдома. Не було у неї улюблених
предметів. Кожен вивчала сумлінно і наполегливо. Аліна тягнула
на золоту медаль! У класі не було ні хлопців, ні дівчат, які могли
б позмагатися з нею у знаннях.
Аліна й сама приходила до школи, тримаючись за руку тата
чи мами. Вибігши на перерву, дівчата з усіх боків обступали
Аліну. Вона була завжди цікавою співрозмовницею.
У таких випадках, коли невпевнено тримаєшся на ногах, коли
вивертає руки, усю постать (такі ознаки хвороби), не тільки діти,
а й дорослі комплексують. Аліну ж мама надихнула піднятися
вище над своєю бідою, над невиліковною хворобою. Наказ чи
повчання: "Аліно, ти така ж як усі, ти тільки трішечки гірше
ходиш!" - звучало по кілька разів у день. Воно прозвучало, коли
Аліна опустила повіки, як ми сиділи і розмовляли: "Не опускай
очей, Алінко!" - вимогливо прозвучало з маминих вуст. І
дівчинка засміялася. І глянула на нас доброзичливим поглядом
добрих розумних глибоких очей.
Господь дав цій дівчинці все: вроду, доброту, інтелект, окрім
здоров'я, Кажуть, що такі випробування він вготовлює тільки для
своїх улюбленців. Зумій здолати недугу, переступи слабість, не
піддайся розпачу і зневірі! Той, хто не пережив хоча б
миттєвостей такого, не може собі уявити, як це важко А тут
суцільне життя, у якому силою своєї волі потрібно обминути
чорну барву.
Пізнати себе
Аліна лікувалася у багатьох реабілітаційних центрах. Тож по
всій Україні має друзів. Щоб ні на крок не підпустити самотності
до себе, дівчина радо відповідає на їхні листи. Буває, що в день
відписує до десятка. І ними рятує ще когось. Бо в кожен
конвертик вкладає часточку своєї доброти, бажання жити. Що
цікаво, що листуються з Аліною не тільки її ровесники. Серед
адресатів є й старша жінка. Такого віку, як Алінина мама. Вона
потягнулася до дівчинки всією душею - таке ж захворювання у її
дитини. Та все ж серед багатьох листів є особливі, якими дівчина
дорожить, напевне, найбільше. Вони - від її... симпатії. Бо ж
виросла з дитинства. Хочеш чи ні, а приходить пора, коли стукає

до дівочого серця перше кохання, тим паче коли воно взаємне.
Не будемо перехоплювати Аліниного щастя, скажемо тільки, що
з своїм хлопцем вона познайомилася в одному з реабілітаційних
центрів. У нього така ж недуга, як в Аліни.
Хіба можна не захоплюватися такою дівчиною, як Аліна? Їй
батьки довірили повністю розпоряджатися своєю пенсією.
Може, хтось інший витратив би ті гроші на солодощі чи
морозиво, ще хтось придбав би магнітофон чи відео, під
похвальну підтримку батьків - тільки й твого. Аліна за пенсійні
гроші поглиблено вивчала англійську мову. Вона успішно
навчалася за програмою "ЄШКО".
А коли відкладала зошити, словники, конспекти, підручники,
до рук просився човник - специфічне приладдя для плетіння
нитками - фріоліте. Навчилася цієї техніки в одному з
реабілітаційних центрів. Комірцями, стрічками, браслетами,
виплетеними Аліною, захоплювалися у Студянці і її ровесники, і
дорослі. І коли школа мала на конкурс представити вироби
умільців, запропонували легке мереживо Аліни Ониськевич. За
підсумками конкурсу вона стала переможцем в області.
Така дійсність
Крім Аліни, в Ониськевичів ще троє діток. Здорових і
життєрадісних. Марійка та Ганнуся і найменшенький - Назарчик,
ще й до школи не ходить. До речі, коли нікого нема вдома, Аліна
у нього за няньку. Годують курей, читають казки...
Для такої сім'ї оселя Ониськевичів є справді тісною.
Мешкають вони у будинку колишнього торфопідприємства, який
майже розвалюється. Мов гойдалка, провисла стеля у комірчині.
Підтікає дах і цвітуть стіни. Одна з кімнат служить за прихожу і
кухню, де стоїть мурована плита з каструлями. В іншій спортзал, якщо можна назвати це спортзалом з декількома
квадратними метрами площі. Для лікування церебрального
паралічу вкрай необхідні спортивні вправи. Тож прилаштував
Алінин тато тут спортивну драбину. Заодно ця кімната служить і
кладовою, і спальнею для ще однієї доньки. У кімнаті, що
служить за спальню для інших членів родини, не стільки вражає
тіснота, як стареньке, облускане піаніно. Здавалося, при всіх
нестатках, тим паче у селі, на піаніно не дуже розкошелюються.

В Ониськевичів інші принципи. Турбота про дітей бере верх
понад усім. Ні, не сліпа опіка, а саме турбота. Не про хліб
насущний і не про розкіш думають тут у першу чергу, а як
вивести дітей у люди. А хліба й справді може не бути по кілька
днів, як зізнається пані Тамара. От і піаніно купили за 200
гривень. Щоб Ганнуся вчилася грати! До речі, всі діти в
Ониськевичів обдаровані. Марійка грає на баяні. Одна з дочок
вступила до Кременецького педколеджу і навчається на
музичному відділі. Спробувала перебирати клавіші й Аліна, але,
на жаль, руки не слухають її.
Ониськевичі зібралися будуватися. Та коли підрахували
витрати при різкому подорожчанні будматеріалів, вирішили, що
не потягнуть. Заробити грошей у пересічного українця сьогодні є
можливість, якщо поїхати десь на заробітки до сонячних Італії,
Португалії чи Ізраїлю. Дорога туди Ониськевичам закрита. Бо ж
на кого кинути Аліну з усіма бідами, Назарчика, немалу
господарку, яка їх годує? Тамарина мама померла, залишився
один вітчим з своїми дітьми на Донбасі, у Валерія доживає віку
батько у чорнобильській зоні. Навіть одному поїхати за кордон
аж ніяк не виходить. Тому й вчать дівчат жити не за потребами
(а у молоді вони надто великі), а за можливостями.
Дехто із знайомих цієї родини скептично усміхнеться: та їх
скрізь можна бачити під владними кабінетами, випрошують
допомогу, так можна й жити.
Біда і люди
Не спекулюють Ониськевичі на хворій дитині. Це наша
спільна біда, що держава не може забезпечити достойними
зарплатами та пенсіями. І цей перелік можна було б
продовжувати до безкінечності. Держава не дає того, що нам
належить. І немає на те ніякої ради. Вона переклала дефіцит
своєї опіки на благодійників... яких повинні знайти самі, кому
потрібна допомога. Ониськевичі і справді були у приймальній
Адміністрації Президента, і листи писали до прем'єр-міністра,
які знову ж верталися. Як зазвичай, до місцевої влади.
...Для Аліни потрібний був велотренажер. Успішне лікування
можна закріпити тільки заняттями фізкультурою. Його ціна кілька тисяч гривень. Такої суми родина Ониськевичів не могла
зібрати. Тож першою надією став народний депутат України

Віталій Цехмістренко. Правда, з ним ні Тамарі, ні Валерію не
доводилося зустрітися, свої прохання передавали через його
помічника. Коли йшла передвиборна кампанія, той твердо
обіцяв, що велотренажер буде. Після виборів такої "можливості
не стало.
Не стало і ста гривень, на які підписав папірець голова
облдержадміністрації Микола Сорока. Їх давали прямо на руки у
райдержадміністрації. Сільська рада повідомила, що і Тамарі
перепаде ця дещиця. Але оскільки вона не взяла з собою
паспорта, то гроші поїхали за Сорокою у Рівне. Відтак уже
пройшло скільки часу після виборів, а отримати їх не можна нема грошей.
У
ті
дні
навідався
у
Студянку
представник
райдержадміністрації і просив агітувати за блок "заєдинщиків", з
Тамарою Ониськевич розмовляв особисто - і твердо пообіцяв:
Ваша донька матиме тренажер. Жінка відмовилася від торгівлі
політикою. Бо ж Ониськевичі з тих українських родин, у яких
плакат з портретом Ющенка висить навіть у хаті на чільному
місці.
Після розчарувань в обіцянках помічника народного депутата
України Віталія Цехмістренка, вона наважилася звернутися до
іншого депутата - Василя Червонія. Порогів до нього довго не
оббивала. Василь Михайлович вислухав її і задумався. Потім
довго радився з своїми колегами...
Поверталася Тамара Ониськевич з Рівного з коштами на
велотренажер. Він сьогодні стоїть у їхній оселі і після занять по
малесенькій краплиночці додає гарного самопочуття Аліні.
Нехай капіталісти нам платять..."
Нам би до Козявкіна! - жили надією. Кажуть він піднімає
таких дітей на ноги. Він! Чи не єдиний на цілий світ володіє
методикою лікування цієї хвороби. І вже почалися пошуки
шляхів, як потрапити до всесвітньо відомого лікаря у
Трускавець. Випала нагода, що він сам приїхав до Дубна. Ні, не
вести прийом. Україна готувалася до виборів, тож знаменитого
лікаря також закрутила ця кампанія.
Він був оточений чиновниками, до нього проривалося, щоб
привітатися за руку, багато дубенських друзів, колишніх
співпрацівників, бо ж тутешній. Та й час у Володимира

Козявкіна на відвідини Дубна був обмежений. І Тамара
Ониськевич звернулася до нього під час зустрічі прямо по
мікрофону із залу Будинку культури і почула:
- Проблем не буде! Вважайте, що Ви уже у моєму
лікувальному центрі.
І хоча кілька днів залишалося до Пасхи, Аліна вирішила
їхати. Наш земляк ні копійки не взяв за лікування, якщо не
рахувати кількох сотень гривень, які витрачені на медикаменти,
на саму поїздку. А коли мама запитала у лікаря, скільки ж усе
коштуватиме, відповів: "Нехай капіталісти нам платять за
лікування!".
Життя Аліни складається з багатьох перемог, але найбільша з
них - перемога над хворобою. Ні один лікар не може зробити для
хворого стільки, як може зробити хворий сам для себе.
Тепер - студентка
Аліна писала у своїй тісній кімнатці, в якій навіть від легкого
вітру дзвеніли шибки, твір "Вірю в майбутнє твоє, Україно".
Аліні жити в цьому майбутньому. Не будемо переповідати
роздумів юнки про нього. Мама підказала Аліні, що оголошено
творчий конкурс, організований Фондом інтелектуальної
співпраці "Україна - XXI століття" та Міністерством освіти та
науки. Знову ж мама!...
Учениця Студянської школи Аліна Ониськевич серед 170
учасників стала переможцем цього конкурсу і отримала грант у
жанрі публіцистики. Радість від перемоги подвоювалася і
потроювалася від того, що на гранти громадської організації, яку
очолює народний депутат України Богдан Губський, переможці
конкурсів навчатимуться у вищих навчальних закладах країни.
Хочеш не хочеш, Богдан Губський став "хрещеним" батьком
студентки Аліни Ониськевич.
Аліна обрала для навчання Київський інститут права, його
Рівненську філію. Запитую: "Аліно, чому такий вибір?"
Відповідь не забарилася: "Хочу допомагати людям". Ні престиж
професії, ні високі зарплати, а допомога іншим на першому
плані у студентки, яка обрала фах правника. Можливо, і не керує
ще юнкою практицизм, не думається їй, що знаннями законів
захистить і себе від безпомічності. Хіба це нічого не значить утвердитися у житті, У кожного до цього своя дорога.

Попереду ще були випускні іспити в середній школі, та Аліна
знала, що вона буде студенткою. Хоча в іншому випадку при
вступі до вузу за нею було б 5 пільг.
Хай буде сонне!
Цей день був особливий у житті не тільки Аліни, а й тата і
мами. У школі був випускний вечір. Перший у житті Аліни бал.
Заздалегідь готувалося плаття, у якому Аліна була схожа на
загадкову юну принцесу. Легке, і рожеве, як мрія! За кілька
годин до випускного під двері оселі під'їхав легковик, якого
замовили батьки, Аліна збиралася до перукарні у райцентр. Вона
була їхньою гордістю, їхньою радістю. І... надією.
Три години перукарка чаклувала над її волоссям, Викладала
його на цій світлій голівонці. Бо таких клієнтів у неї не було.
Почувши коротеньку, у кількох словах, розповідь про Аліну,
хотілося залишитися в її очах майстром і фахівцем. Дивну таки
силу має ця дівчина.
Ще б пак! Аліна була у центрі уваги своїх ровесників, своїх
однокласників, їй вручили золоту медаль, сільський голова
особисто для неї привіз подарунок, її вітали однокласники і
вчителі. І Аліна перше в житті привселюдно танцювала вальс. З
татом! Тримаючись своїми руками за його міцні жилаві руки.
Разом з усіма ходила зустрічати сонце! Хмари облягли село. І
воно не могло прорватися крізь їхні густі пелени. Трішечки
стомлені безсонною ніччю дівчата, у модельних туфлях,
розстелили на траві покривала і дожидали сонця. Є повір'я, коли
побачиш його схід, задумай бажання - і воно збудеться. І раптом
навколо почало світліти - то пробиралося до юнок і юнаків
сонце. Велике сліпуче з'явилося на небі. Його промінчик освітив
щасливе Алінине обличчя. Збудуться, збудуться, Аліно, твої
бажання!
Лідія Шевчук,
м. Дубно, Рівненська область

НОВИЙ ДЕНЬ З-ЗА ОБРІЮ ВСТАЄ
Розкішне волосся гарно кучерявилося навколо голови, що
вона здавалася ніби в обіймах таємничої сріблястої аури. І так
хотілося роздивитися власницю цього дива, що пришвидшила
ходу. Однак коляска настільки віддалилася, що не встигла
збагнути, куди завернула. Не встигла!
Проте бажання побачити цю дівчину не залишало. Дивно?
Повірте, що це правда і яким було здивування, коли випадково
зустрілися у ФСК „Повір у себе”. Директор клубу Олександр
Цицюра перехопивши погляд, сказав, що це – Наталія Джеджера.
Єдина дівчина – спортсменка клубу, яка наполегливо й успішно
займається пауерліфтингом – видом спорту, що в більшості
захоплюються чоловіки. А тут Наталя облюбувала, і то так
конкретно, що робить досить вагомі заявки на авторитетні
змагання. І добивається наміченого. Зарекомендувала себе тільки
як найкраще, стала гордістю й опорою. Сміливо захищає честь
клубу на різноманітних змаганнях.
Спортивний зал у Рівному, де проходив тойрік чемпіонат
України з пауерліфтингу, завмер, коли побачив, як до підмосту
тяжко підходила невеличка симпатична білявка. Усі затримали
подих. Боже! Як це відважилася!? Вона, глянувши на тренера
Олександра Фесовця, який підбадьорливо підморгнув, лягла на
спину, впевнено обійняла долонями і пальцями гриф штанги і
підіймала її. Зал зааплодував: так легко сарненчанка виконала
жим, показавши найкращий результат у її вазі. Наталя Джеджера
стала чемпіонкою.
Звичайно, зрозуміла, що потрібні відтепер регулярні
тренування, щоб триматися, як кажуть спортсмени, у формі. До
всього, ще й тренер підохотив, зауваживши, що переможці ж бо
мають неабиякі грошові винагороди, призи, що цим можна
забезпечити собі безбідне життя. А хто дома в них опора?
Наталя. І хто має шанс вирватися? Теж вона. Тому й взялася за
вдосконалення майстерності.
З чергового чемпіонату України, що цього річ проходив у
Дніпропетровську, додому приїхала зі сріблом. Приємною
нагородою для неї стала собака – велика м’яка іграшка. Взагалі
дівчина дуже любить тварин, особливо котів. Її Тіма, смугастий

симпатичний котик з добрими очима, так за нею скучає коли
немає дома, що сидить біля порогу у квартирі і нетерпляче
виглядає. За ним скучає і Наталя: коли приходить, Тіма не
виходить, так і норовить вискочити на коліна, пригрітися під
ніжними, теплими долоньками своєї господині. Адже тепер
рідко бачить, бо має вона стільки друзів, що й не снилося.
З легким сумом пригадує час, коли їй так хотілось мати
подруг, а їх не було. Хіба, що старший брат Володя заміняв
друзів, бо жили в маленькій 10-метровій квартирі і мало хто з
однолітків навідувався до дітей, вражених ДЦП.
Зрозуміло, Наталя безмежно любить свою матусю і брата, та
інколи серце прагне поруч мати ровесницю, яка вислухала б
дівочі тривоги, зрозуміла хвилювання. Отож, тепер у неї є
чимало друзів і подруг а найдавніші – Леся Боротюк , Галя
Гаврило, Надя Тоюнда. Леся от приміром гостювала листопадові
канікули. Вона така фантазерка, придумує такі чудернацькі
зачіски з хвилястого Наталчиного волосся, що замилуєшся. А
„буклі” прямо неперевершені – супермодель. І мені пригадалося,
що саме така „конструкція” була досить популярною в 70-ті
роки. Наталя – цікава співбесідниця. З нею легко вести розмову
на будь-яку тему. А була ж... Зізнається, що до ФСК їй було
навіть страшно завертати бо дивляться всі, озираються, а це так
її бентежить, а подеколи навіть дратує „Будь-яке слово, навіть
погляд так впливає, що довго не могла, як кажуть прийти до
пам’яті”.
Олександр Цицюра разом з Олександром Фесовцем „взялися
перевиховувати” переконливо доводити, що не повинна звертати
увагу на сторонніх, а зайнятися спортом, зосередити зусилля на
заняттях, спеціальній підготовці. Адже люди є різні, а серед них
деякі молоді юнаки та дівчата, досить агресивні через життєві
негаразди, економічну кризу, безробіття...
Мало-помалу дівчина відходила й нині жалкує, що раніше
„замикалася” залишаючись на одинці зі своїми думками,
проблемами. Як-от, скажімо, після закінчення 4 класів
Костопільської школи-інтернату байдужість і страх перед
майбутнім настільки скували, що не думала далі вчитися. Та
почула першовересневий дзвоник, побачила як учні з квітами
поспішають до СШ № 2, стрепенулася. Поспішила і собі,

долаючи біль і печаль. Оте ходіння по кабінетах різонуло ножем
по серцю... Як же їй? Спочатку, правда, у школі вирішили, що 5
клас, в якому вчиться, буде „сидіти” в одному місці, й туди
приходитимуть учителі.
Однак не так сталося, як гадалося. Й Наталя змушена була
розпрощатися з школою. Натомість згодом зачастили вчителі з
НСШ № 6. А тут почула про ФСК, про людину доброї і щедрої
душі, яка теж пережила немало через тяжку травму... Отже,
Олександр Цицюра і переконав, що їй треба змінити оточення,
знайти нове спілкування.
Старші наставники з фізкультурно-спортивного клубу „Повір
у себе” наче покликані працювати з такими дітьми, підлітками.
У них стільки такту, уміння переконувати і підтримувати, що
кожен, хто сюди завітає, спочатку зачастить, а потім і стає
„своїм”, як Наталя. Знаходять заняття до душі, що розкриває
здібності й нахили. І в тому, що ФСК став центром виховання
підростаючої юні міста, чимала заслуга обох Олександрів. У
членів клубу, серед постійних гостей-ровесники із Кузнецовська,
Костополя, Рівного, Острога. На нещодавніх сьомих спортивних
особисто-командних іграх Рівненщини, що проходили в Острозі,
сарненці, як відомо, вибороли 1 місце. Серед призерів тут і
Наталя Джеджера. Тож хай і надалі їй щастить на спортивній
арені і посміхнеться щастя в долі.
Раїса Бричкова
м. Сарни, Рівненська область

ПАНОРАМА ПОДІЙ
м. Рівне
Відділенням Фонду соціального захисту інвалідів було
виділено через регіональні управління праці та соціального
захисту населення 89804 грн. для виплати грошової допомоги
2245 громадянам з фізичними вадами здоров’я, в т.ч.
малозабезпеченим ветеранам-інвалідам війни та праці. Для 23
ветеранів-інвалідів війни придбано автомобілі „Таврія”.
Для придбання медикаментів з коштів відділення Фонду,
зібраних в ході проведення благодійної акції “Милосердя”, надано
матеріальну допомогу для 26 неповносправних громадян в сумі
1375 грн.
Відділенням Фонду спрямовувались кошти на здійснення
заходів щодо соціально-трудової та професійної реабілітації
інвалідів. Зокрема, було виділено 38 тис. грн. для зміцнення
матеріально-технічної бази підсобного господарства Дубенського
будинку-інтернату та виділено 12193 грн. на оплату вартості
навчання інвалідів.
В рамках проведення заходів до Міжнародного Дня захисту
дітей із благодійних коштів було спрямовано 458 грн. для
Рівненського міського територіального центру медикосоціального обслуговування інвалідів з порушенням опорнорухового апарату.
Спільно із Комісією з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів прийнято рішення
про виділення коштів в сумі 23824 грн. на придбання
стандартного обладнання, устаткування та сировини для малого
підприємства „Відродження”, яке засновано Дубенською
міськрайонною організацією інвалідів з дитинства, що дасть
можливість забезпечити технологічний процес виробництва,
створити додаткові робочі місця для інвалідів дитинства.
Підприємство виграло тендер на виготовлення рекламносувенірної продукції (державної атрибутики), яка реалізовувалася
в ході конкурсу “Євробачення-2005”.
У першому півріччі 2005 року до Рівненського обласного
відділення Фонду надійшло 174 звернення від громадян.
Серед основних питань, які найчастіше піднімають:

фінансування витрат на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня,
надання допомоги на отримання житла, ремонту існуючого або
надання кредиту на його придбання, надання позики для
здійснення підприємницької діяльності, започаткування власної
справи.
*
*
*
Рівненським обласним центром соціальних служб для молоді
відведено підсумки проведення обласного конкурсу творчих робіт
дітей-сиріт, дітей з функціональними обмеженнями та молодих
людей з вадами здоров’я.
Переможцями стали:
• серед дітей-сиріт в категорії віком від 15 до 18 років:
І місце – Заблодська Юлія Миколаївна, 1988 р.н. – вихованка
Клеванської санаторної школи-інтернату для дітей із
захворюваннями серцево-судинної системи.
• серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії віком
від 10 до 14 років:
І місце – Кішман Олександр Олександрович, 1990 р.н. – учень
Голубненської ЗОШ Березнівського району.
ІІ місце – Дутка Марія Теодозіївна, 1993 р.н. – учениця
Демидівської ЗОШ.
ІІІ місце – Гостєва Анастасія Сергіївна,1991р.н. – вихованка
Костопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
для дітей з наслідками ДЦП та поліомієліту.
• серед дітей з функціональними обмеженнями в категорії віком
від 15 до 18 років:
І місце – Капітула Оксана Леонідівна, 1990 р.н. – вихованка
Клеванської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ
ступеня для дітей з вадами зору.
ІІ місце – Трофимчук Дмитро Валерійович, 1990 р.н. – учень
Звіздівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Костопільського району.
ІІІ місце – Крук Катерина Юріївна, 1989 р.н. – м. Кузнецовськ,
домашнє навчання.

*
*
*
Вийшла з друку збірка поезії жінок-інвалідів під назвою
„Берізка”. Зініціювала випуск – голова обласної благодійної
організації „Спілка жінок інвалідів” Копелова Людмила Сергіївна.
До збірки ввійшли поетичні твори жінок-інвалідів різних за
фахом, за віком, захворюваннями яких єднає, як і пані Людмилу
(за фахом вона фармацевт), любов до поезії. Серед авторів
творів немає членів Спілки письменників, їх імена невідомі
широкому загалу, але кожна - в душі поет.
Людмила Сергіївна має надію, що збірка поезій „Берізка”
допоможе побачити інвалідів такими, якими вони самі себе
бачать та відчувають, зрозуміти їхні почуття та прагнення .
Автори творів відкривають читачам свої погляди на життя,
взаємовідносини в суспільстві, стосунки між людьми та Богом.
м. Дубно
В рамках Республіканського фестивалю творчості „Вогняні
барви” у Дубенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат
для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового
розвитку, проходила виставка творчих робіт неповносправних
дітей.
На виставці було представлено вишивки, в’язання, вироби з
шкіри, аплікації з круп і т.д. Відвідувачів вразило, як по-дитячому
світло, радісно сміються творіння рук неповносправних дітей.
Оглядаючи роботи вихованців школи-інтернату, забуваєш про їх
діагнози і хвороби, прогнози песимістів.
Найоригінальнішою із робіт визнана аплікація з круп Юри
Раїдова, за яку він отримав нагороду – годинник. Ще 30 дітей
Дубенської школи-інтернат відчули себе на вершині щастя, адже
подаровані фарби, пензлі, клей, глобус – це визнання їхньої
творчої праці.

СПОРТ
Мацковський Т.І. – заст. начальника
обласного центру „Інваспорт”,
директор ДЮСШ
Пауерліфтинг
9-10 квітня 2005 р., м. Рівне
Відбувся відкритий (особистий) Кубок Рівненщини, серед
інвалідів-спортсменів опорно-рухового апарату (ОРА), дитячого
церебрального паралічу (ДЦП) та серед спортсменів з вадами зору.
Кубок присвячений пам’яті заслуженого тренера України Бориса
Радзяка. В змаганнях взяло участь 42 учасника (чоловіки і жінки).
I місце серед жінок з вадами зору зайняла спортсменка з м.
Рівного Галина Галинська – вагова категорія до 60 кг.
I місце серед жінок в нозоології ОРА, зайняла майстер спорту
України міжнародного класу з м. Рівного Любов Семенюк – вагова
категорія до 75 кг.
I місце серед жінок (ДЦП) зайняла представниця з м. Луцька,
майстер спорту України міжнародного класу – Інна Свередюк –
вагова категорія до 44 кг.
В змаганнях серед чоловіків I місця вибороли: Володимир
Копитюк з с. Зоря Рівненського району (вагова категорія 110 кг);
Генадій Міхальов, майстер спорту України з м. Здолбунова (ОРА,
вагова категорія до 100 кг); Михайло Наливайко (ДЦП, вагова
категорія до 48 кг).
13-15 травня 2005 р., м. Шепетівка
Відбувся відкритий чемпіонат Хмельницької області серед
спортсменів з ураженями опорно-рухового апарату. В змаганнях
взяли участь 5 спортсменів від Рівненської області. За результатами
змагань переможцями стали рівненчани:
I місце - Пукалюк Галина, вагова категорія 45 кг;
II місце - Гулійчук Микола, вагова категорія – 67,5 кг;
I місце - Семенюк Любов, вагова категорія 75 кг;
I місце - Михальов Генадій, вагова категорія до 100 кг;
II місце - Мурашко Олександр, вагова категорія до 100 кг.

Шахи
16-17 квітня 2005 р., м. Рівне
Відбувся чемпіонат області з шахів серед спортсменів з вадами
зору. В змаганнях взяли участь 22 спортсмени. Переможцями стали:
жінки
I місце - кандидат в майстри спорту України – Бородіна Євгенія з
Рівного;
II місце - спортсменка 1-го розряду Алла Наумець з Рівного
(УТОС);
III місце - спортсменка 2-го розряду Любов Дорожинська з
Рівного (УТОС);
чоловіки
I місце - спортсмен 1-го розряду Протасевич О.В. з
смт. Березне;
II місце - спортсмен 1-го розряду Набухотний Р.М. з м. Сарни;
III
місце
спортсмен
2-го
спортивного
розряду
Ніяколовський Ю.В. з смт. Березне.
Легка атлетика
18 травня 2005 р., смт. Клевань
Відбулись змагання обласної спартакіади „Повір у себе”, серед
спортсменів з вадами зору. В турнірі взяли участь 26 чоловік.
Змагання проводились з бігу на 60, 100, 200 метрів; стрибків в
довжину; киданню м’яча, штовханню ядра.
Біг 60 м:
переможці: Вероніка Таран, смт. Клевань, Олександр Берестець,
смт. Клевань.
Біг 100 м:
переможці: Наталія Пащук, смт. Клевань; Тарас Хамюк,
смт. Клевань, інтернат.
Біг 200м.:
переможці: Вікторія Павлюк, смт. Клевань, інтернат, Олександр
Берестець, смт. Клевань.
Метання м’яча:
переможці: Вероніка Таран, смт. Клевань, інтернат;
Олександр Берестець, смт. Клевань, інтернат.
Стрибки з розбігу:

переможці: Вероніка Таран, смт. Клевань; Олександр Берестець,
смт. Клевань.
Штовхання ядра:
переможці: Наталія Пащук, смт. Клевань, Тарас Хамюк,
смт. Клевань.
Настільний теніс
21 травня 2005 р., м. Рівне
Відбувся чемпіонат області серед спортсменів ОРА, ДЦП. В
змаганнях взяли участь 35 чоловік. Переможцями стали:
I місце – Чнерук Павло (ОРА), м. Рівне;
I місце – Попок Віталій (ДЦП), м. Рівне.
Плавання
8-13 червня 2005 р., м. Брно(Чехія)
Відбувся відкритий Чемпіонат Чехії з плавання серед
спортсменів з вадами зору і ОРА. В чемпіонаті взяли участь понад
300 спортсменів з 22 країни світу.
В складі збірної команди України виступила наймолодша
учасниця турніру з Рівного Матло Ярина, яка на дистанції 50 м
вільного стилю зайняла III місце, а в плаванні на спині на дистанції
100 м виборола I місце.
Вітаємо переможців!
28 червня – 11 липня 2005 р., м. Нью-Лондон (США)
Відбулися Літні Всесвітні Ігри серед спортсменів з наслідками
дитячого церебрального паралічу (ДЦП). 13 команд зі всього світу
боролися за перемогу. Україна взяла участь в змаганнях з футболу,
легкої атлетики, плавання, настільного тенісу та пауерліфтингу.
Збірна команда України з футболу у фіналі зустрілася зі своїм
головним суперником – збірною Росії і перемогла з рахунком 3:0.
У складі нашої збірної взяв участь рівненський спортсмен,
майстер спорту України міжнародного класу, переможець Всесвітніх
Літніх Ігор серед інвалідів з наслідками ДЦП (2001р.), чемпіон
Європи
(2002р.),
чемпіон
світу
(2003р.),
чемпіон
XII
Параолімпійських Ігор (2004р.) – Ігор Косенко.

14-15 липня 2005 р., м. Рівне
Пройшов відкритий Чемпіонат Рівненської області з
пауерліфтингу серед спортсменів-інвалідів з ураженнями ОРА, ДЦП
та з вадами зору, в якому взяли участь команди Сарненського,
Здолбунівського, Березнівського, Рівненського районів, м. Рівне ,
Житомирської, Тернопільської областей, а також збірна команда
України з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору:
Волинської, Запорізької, Донецької областей. Загалом на чемпіонаті
виступили біля п’ятдесяти учасників.
Переможцями у групі серед спортсменів з вадами зору стали
неодноразові чемпіони України - Олександр Стольніков (Донецька
обл.), Галина Галинська (м. Рівне). Серед спортсменів з ураженнями
ОРА 1 місце посіли - неодноразовий чемпіон України володар Кубків
України, Майстер спорту України Олександр Мурашко (м. Рівне);
Майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка Європи,
учасниця Паралімпійських Ігор - Любов Семенюк (м. Рівне). Серед
спортсменів з наслідками ДЦП перемогу отримали Михайло
Наливайко (Сарненський р-н) та Марія Гулійчук (м. Рівне).

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ
Якщо Ви шукаєте роботу і бажаєте ознайомитися з переліком
вільних робочих місць та вакантних посад, дізнатися про можливості
професійного навчання чи підвищення кваліфікації, отримати
консультацію щодо законодавства про зайнятість та соціальне
страхування на випадок безробіття, хочете знати про послуги служби
зайнятості, - завітайте на нашу сторінку в Інтернеті за адресою
www.dcz.gov.ua/rov
Інформаційно-консультаційна телефонна лінія з питань послуг
служби зайнятості працює щоп’ятниці з 9.00 до 13.00. Телефонуйте в
Рівненський обласний центр зайнятості за номером (0362) 63-31-06.

ШУКАЮ ДРУЗІВ
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
На Ваші численні прохання ми відкриваємо рубрику „Шукаю
друзів”.
Свої листи надсилайте на адресу обласної державної
бібліотеки, а ми перешлемо їх вашому адресату.
Абоненти Рівненської області
Аб. 1. Маліновський Олександр – 10 років
Захоплення: малювання.
Гощанський район
Аб. 2. Кравчук Сергій – 11 років
Дубенський район
Аб. 3. Примак Анюта – 12 років
Гощанський район
Аб. 4. Лісковець Петро – 12 років
Захоплення: малювання, спорт
смт. Рокитне
Аб. 5. Юшовець Ольга – 13 років
Дубровицький район
Аб. 6. Котяш Ганна – 13 років
Захоплення: вишивати, читати, малювати
Дубровицький район
Аб. 7. Нестюк Євгенія – 13 років
Захоплення: вишивка бісером, аплікація
Володимирецький район
Аб. 8. Лінік Людмила – 14 років
Захоплення: читання
Дубровицький район
Аб. 9. Козачок Наталія – 14 років
Захоплення: малювання
смт. Березне
Аб. 10. Прозапас Людмила – 14 років
Захоплення: головоломки
Сарненський район
Аб. 11. Христянович Роман – 14 років

Захоплення: комп’ютер
смт. Володимирець
Аб. 12. Мисько Василь – 15 років
Дубровицький район
Аб. 13. Котик Олександр – 15 років
Березнівський район
Аб. 14. Отелько Юля – 15 років
Захоплення: в’язання
Сарненський район,
Аб. 15. Пасько Яна – 16 років
Захоплення: телебачення, читання
Дубровицький район
Аб. 16. Савич Валерій – 16 років
Захоплення: футбол
Дубровицький район
Аб. 17. Коломис Володимир – 16 років
Захоплення: комп’ютери
Сарненський район,
Аб. 18. Шило Ольга – 16 років,
Захоплення: вишивання
Сарненський район
Аб. 19. Кропива Олександр – 16 років
Захоплення: різьба по дереву, спорт
Дубенський район
Аб. 20. Грицюк Оксана – 17 років
Захоплення: малювання
Дубровицький район
Аб. 21. Куришко Марина – 18 років
Захоплення: танці, читання
Дубровицький район
Аб. 22. Ткачук Олександр – 18 років
Захоплення: музика, книги
Гащанський район
Аб. 23. Кибукевич Таня – 18 років
Захоплення: мріє стати стоматологом
Рокитнівський район
Аб. 24. Кошуба Іван – 19 років
Захоплення: пригоди
м. Дубно
Аб. 25. Жилка Лідія – 19 років

Захоплення: читання
Сарненський район
Аб. 26. Пелех Олег – 19 років
Захоплення: кохання
Дубенський район
Аб. 27. Максімова Ольга – 19 років
Захоплення: сучасна музика
м. Дубно
Аб. 28. Курило Михайло – 20 років
м. Здолбунів-2
Аб. 29. Шинкар Оксана – 21 рік
Захоплення: шиття, в’язання
Дубровицький район
Аб. 30. Кибукевич Оксана – 21 рік
Захоплення: читання
Рокитнівський район
Аб. 31. Кросенко Євгенія – 21 рік
Дубровицький район
Аб. 32. Федос Анатолій – 22 роки
Захоплення: ліплення, малювання
Березнівський район
Аб. 33. Ковалевич Оксана Григорівна – 23 роки
Захоплення: співання, написання віршів
Рокитнівський район
Аб. 34. Мельник Олександр – 25 років
Захоплення: музика
Березнівський район
Аб. 35. Сосенюк Володимир – 25 років
Захоплення: читання
Млинівський район
Аб. 36. Герус Марія – 26 років
Захоплення: вирощування квітів
Дубенський район
Аб. 37. Рикун Леонід – 29 років
Захоплення: вирощування кроликів
Дубенський район
Аб. 38. Стрілець Ірина Миколаївна – 29 років
Захоплення: вишивання хрестом
Рокитнівський район
Аб. 39. Прохонюк Петро – 30 років

Березнівський район
Аб. 40. Дем’яненко Софія – 32 роки
Захоплення: вишивання
Дубровицький район
Аб. 41. Костик Оксана – 33 роки
Захоплення: шиття, в’язання, читання, фізична культура
Дубровицький район
Аб. 42. Тихий Андрій – 33 роки
Захоплення: рибальство
Володимирецький район
Аб. 43. Діхтярук Михайло – 35 років
Здолбунівський район
Аб. 44. Шило Руслана – 36 років
смт. Клевань 1
Аб. 45. Заїка Андрій – 36 років
Захоплення: риболовля
Гощанський район
Аб. 46. Дорощук Віктор – 36 років
м. Березне
Аб. 47. Бамеючик Сергій – 37 років
Захоплення: комп’ютер, читання
смт. Млинів
Аб. 48. Кондратюк Валентина – 37 років
Здолбунівський район
Аб. 49. Курильчук Ніна – 49 років
Березнівський район
Аб. 50. Осінчук Оксана – 41 рік
смт. Млинів
Захоплення: вирощування кімнатних рослин
Аб. 51. Каспірович Олена – 42 роки
Захоплення: вишивання
Володимирецький район
Аб. 52. Копоть Тетяна Миколаївна – 42 роки
Захоплення: допомога людям, які потребують це
Дубровицький район
Аб. 53. Якимович Тетяна – 42 роки
Захоплення: кулінарія, вишивка
Дубровицький район
Аб. 54. Мельничук Валентина – 47 років
Захоплення: читання

м. Гоща
Аб. 55. Бернацька Тетяна - 47 років
Захоплення: книги, вишивка
Дубровицький район
Аб. 56. Гаврилюк Андрій – 48 років
Захоплення: музика
Володимирецький район
Аб. 57. Єремейчук Єва Іванівна – 48 років
Захоплення: книги, пошиття одягу
Рокитнівський район
Аб. 58. Ковбанюк Ольга – 53 років
Здолбунівський район
Аб. 59. Трацюк Іван – 55 років
Захоплення: детективи, історичні романи
Гощанський район
Аб. 60. Мятежин Юрій – 57 років
Захоплення: гра на баяні, рибалка
с. Костопіль
Аб. 61. Дідук Леонід – 57 років
с. Здолбунів-2
Аб. 62. Наконечна Надія – 58 років
Захоплення: читання релігійної літератури
Гощанський район
Аб. 63. Ноговіцин Леонід – 59 років
Захоплення: спілкування
смт. Рокитно
Аб. 64. Антонюк Валентина – 60 років
Захоплення: читання, спілкування
Гощанський район
Аб. 65. Дем’янюк Марія – 60 років
Захоплення: вишивання, в’язання
Гощанський район
Аб. 66. Швидун Роман – 62 роки
Здолбунівський район
Аб. 67. Головойчук Володимир – 64 роки
Захоплення: читання
Гощанський район
Аб. 68. Ганушевич Василь Адамович – 64 роки
Захоплення: детективи, пригоди
м. Рівне

Аб. 69. Корнійчук Ананій – 65 років
с. Здолбунів-2,
Аб. 70. Грабчук Святослав – 65 років
Гощанський район
Аб. 71. Ющук Олександр – 70 років
Здолбунівський район
Не вказано вік
Аб. 72. Грицюк Анатолій
Захоплення: спорт
Дубровицький район
Аб. 73. Подик Іван
Дубровицький район
Аб. 74. Остаповець Леонід Миколайович, інвалід III групи,
батько 3-х дітей-інвалідів з вадами слуху
Дубровицький район
Аб. 75. Прокопець Марія
Захоплення: читання
Сарненський район
Аб. 76. Мініч Петро Кузьмич
Рокитнівський район
Аб. 77. Місюра Ніна Адамівна
Рокитнівський район
Аб. 78. Воробей Єва Дмитрівна
Рокитнівський район
Аб. 79. Воровець Василь
Захоплення: майстрування
смт. Рокитно

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Редакційна група звертається до Вас із проханням
поділитися своїми думками щодо нашого видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному
випуску, адже ми працюємо для Вас.
Пишіть нам про свої побажання стосовно поліпшення якості
бюлетеня: можливої зміни рубрик, наповненості, спрямованості,
розширення тематики тощо.
АНКЕТА
1.
З якими випусками інформаційного бюлетеня “Інва.net” Ви
ознайомилися?______________________________________________
2.
Які з прочитаних випусків “Інва.net”, на Вашу думку, є
найбільш
інформативними, корисними і цікавими? Чим саме? ______________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді?
_______
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.
Ваші пропозиції та побажання____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6.
Адреса: _______________________________________________
7. Для рубрики “Шукаю друзів”
Прізвище _________________ Ім’я ______________ вік ________
Адреса _________________________________________________
Телефон_________________________________________________
Ваші уподобання_________________________________________
Дякуємо за співпрацю.
Анкету надсилайте на адресу:
33000, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Редакційна група звертається до Вас із проханням поділитися
своїми думками щодо нашого видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному
випуску, адже ми працюємо для Вас.
Пишіть нам про свої побажання стосовно поліпшення якості
бюлетеня: можливої зміни рубрик, наповненості, спрямованості,
розширення тематики тощо.
АНКЕТА
1.
З якими випусками інформаційного бюлетеня “Інва.net” Ви
ознайомилися?______________________________________________
2. Які з прочитаних випусків “Інва.net”, на Вашу думку, є найбільш
інформативними, корисними і цікавими? Чим саме? ______________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ____
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.
Ваші пропозиції та побажання____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5.
Адреса: _______________________________________________
6. Для рубрики “Шукаю друзів”
Прізвище _________________ Ім’я ______________ вік ________
Адреса _________________________________________________
Телефон_________________________________________________
Ваші уподобання_________________________________________
Дякуємо за співпрацю.
Анкету надсилайте на адресу:
33000, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua
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