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Шановний читачу!
У твоїх руках 36-те число інформаційного бюлетеня «Інва.net», видання,
яке щорічно, ось уже 19 років, виходить
для людей з інвалідністю та людей золотого віку. На шпальтах бюлетеня більше
1000 історій про людей, які вирвалися з
полону недуг, влилися в соціум і стали
успішними. Ми розповідаємо такі історії, сподіваючись допомогти багатьом
тим, хто зневірився, опустив руки й замкнувся в собі. Подано чимало інформації
про державні та громадські організації
області, до яких можна звернутися за допомогою. Прагнучи допомогти вам бути
здоровими, на початку кожного випуску
«Інва.net» розміщуємо матеріали-консультації відомих лікарів з актуальних
питань.
У цьому числі видання радимо прочитати статтю «Життя після ковіду» –
інтерв'ю із завідувачкою амбулаторії загальної практики і сімейної медицини
КНП «Центр первинної медико-соціальної допомоги «Центральний» м. Рівного
Світланою Бойчук. Радимо переглянути
(через посилання) збірник відповідей на
поширені запитання про вакцинацію
проти COVID-19, підготовлений для медичних працівників та широкого загалу.
Думається, що ви зможете зробити правильний вибір, аби не стати жертвою
підступного ковіду.
В останніх двох випусках інформаційного бюлетеня з'явилася нова рубрика «Державні та громадські організації. Інклюзія», в якій висвітлено здобутки та проблеми на шляху впровадження інклюзивної освіти в області.
Приємно, що редакція допомогла хлопчику із аутизмом здійснити його мрію –
навчатися гри на скрипці, про це йдеться
в статті «Чи здійсниться мрія Франциска, хлопчика із Золотієва?». Про діяльність Рівненського обласного центру
комплексної реабілітації Рівненської обласної ради, що в Олександрії, непрості

долі підопічних, які проходили реабілітацію, йдеться в статті «Заклад, до якого
хочеться повертатися».
Запрошую переглянути матеріали
нової рубрики «Благодійність» – про
діяльність церкви та духовенства, а любителям поезії пропоную заглянути в
рубрику «Творчість». Зворушливі історії
про людей з інвалідністю, які живуть поруч, читайте в рубриці «Повір у себе».
І, звісно, для підготовки кожного, ось
такого видання «Інва.net», необхідна
праця добровольців, яким не байдужа
доля людей, що потребують допомоги.
З часом хтось з них припиняє волонтерську діяльність, що є природно, змінивши професію чи посаду. А на їхнє
місце приходять нові: лікарі, соціальні
працівники, психологи, працівники обласної служби зайнятості, громадських
організацій, бібліотекарі.
Ось і в цьому номері дебютує Світлана Фостій відразу з двома відвертими
розповідями про себе, своє сприйняття
світу, людей з якими вона працює. Цікавими, як на мене, є її вірші – рубрика
«Творчість».
Ще одна дебютантка – письменниця
Іванна Голуб. Її оповідання «Моліться за
перехід…» уперше побачило світ на сторінках нашого видання, а також опубліковано її нарис «Віра, надія, любов
материнського серця», написаний спільно з Оленою Барсуковою.
З історією «Вітамінка радості» про активну волонтерську діяльність Дмитра,
який подолав рак, долучилася бібліотекарка Житомирської обласної наукової бібліотеки Юлія Мельник.
Я щиро дякую всім, хто надіслав свої
роботи.
Пишіть нам за адресою:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 6
або scherban.r@gmail.com.
Раїса ЩЕРБАН,
головний редактор
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Життя після коронавірусу
Термін – постковідний синдром стрімко увійшов у лексикон нашого буття.
Після захворювання на COVID, отримання негативного тесту на коронавірус не у
всіх пацієнтів означає – повне одужання, багато людей повідомляють про погане
самопочуття, зміни настрою та загального стану. Від 10 до 50 % людей, які перехворіли на COVID-19 протягом 6 місяців можуть не повернутися до звичного стану. Серед них: особи, котрі мають незворотні ушкодження легень, серця, нирок або
мозку, що впливають на їхню здатність функціонувати; особи, в яких продовжують спостерігати виснажливі симптоми, навіть за відсутності помітних ушкоджень органів. Цей стан ще називають постковідним синдромом.
За роз’ясненням про те, що таке постковідний синдром, як він лікується, звертаюся до завідувачки амбулаторії загальної практики – сімейної медицини КНП
«Центр ПМСД «Центральний» м. Рівного Світлани Петрівни Бойчук.
– Пані Світлано, що означає термін
«постковідний синдром» і як він лікується?
Постковідний синдром це симптоми та
ознаки захворювань, які виникають під час
або після інфікування COVID-19, за тривалістю мають 12 і більше тижнів і не пояснюються іншим діагнозом, або ще говорять
«довготривалий ковід» і він може мати значний вплив на здоров‘я та якість життя.
Згідно настанов Національного інституту охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великої Британії (NICE)
«Лікування довгострокових наслідків
COVID-19» (NG188)) виділяють три послідовні етапи після інфікування збудником
COVID-19:
• Гострий COVID-19 – ознаки та симптоми протягом 4-х тижнів;
• Тривалий симптоматичний COVID-19,
який продовжується – ознаки та симптоми
COVID-19 з 4-го по 12-ий тиждень;
• Постковідний синдром – ознаки та
симптоми, що виникають під час або після
інфікування, тривають більше ніж 12 тижнів
і не пояснюються іншим діагнозом.
Найпоширенішими ознаками та симптомами, що залишаються навіть після одужання можуть бути: постійна астенія, також
біль у м’язах та головний біль; пришвидшене серцебиття; відчуття стиснення в грудній
клітці, задишка, апатія, втрата запаху та смаку, проблеми зі сном, концентрацією уваги
та пам’яттю, випадіння волосся.

– Скільки людей, із тих кого Ви обслуговуєте перехворіло на COVID-19?
Із 1 тис. пацієнтів, які я обслуговую, на
COVID-19 перехворіло понад 40 відсотків
людей переважно середнього і старшого
віку. Серед них чоловічої статі приблизно на
10 відсотків більше. Важкий перебіг спостерігався у 10 відсотків хворих. І більше третини пацієнтів, навіть ті, хто перехворіли в
легкій формі, зверталися з ускладненнями
через два-три місяці.
– Які типові скарги людей, що перехворіли
на COVID-19?
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У більшості випадків хворі скаржилися
на загальну слабкість, безсоння, постійну
втому. Астенія посилювалася при фізичному та розумовому навантаженні й не проходила навіть після відпочинку, що значно
погіршувало якість життя в пацієнтів й
істотно знижувало працездатність.
При важкому перебігу захворювання на
COVID-19, в окремих випадках – при легкій формі, у хворих протягом двох-трьох
місяців не відновлювалися рецептори нюху
та смаку.
Окремо хочу сказати про неврологічні
розлади після перенесеного COVID-19, такі,
як: порушення сну, деколи, порушення пам’яті, когнітивні зміни. Є випадки, коли протягом кількох тижнів, як мінімум, навіть
при нетяжкому перебігу коронавірусної
хвороби, зберігається зниження припливу
крові до мозку, автоімунне ушкодження
мозку чи поєднання цих станів. Найчастішою причиною таких станів є масивне медикаментозне навантаження під час лікування COVID-19, тривалий і виснажливий
перебіг захворювання з дихальною недостатністю та водно-електролітними розладами, супутні захворювання, наприклад,
цукровий діабет.
Також звертались пацієнти після важкого перебігу хвороби з ускладненнями з боку
дихальної та серцево-судинної системи.
Зокрема, пацієнти після ковідного запалення легень. Пневмонія може спричиняти тривале пошкодження альвеол у легенях. Рубцева тканина, що утворюється в результаті
цього, призводить до тривалих проблем з
диханням, що проявляється тривалою задишкою, кашлем.
Були звернення пацієнтів навіть тих, у
кого перебіг хвороби був легким, безсимптомним, а вже через два-три місяці після
перенесення хвороби вони скаржилися на
відчуття серцебиття, задишку, постійну
втому. В останній період почастішали випадки проявів симптомів захворювання
органів шлунково-кишкового тракту: прояви діареї, збільшення розмірів печінки,
втрата апетиту. Звісно, все це потребує додаткового обстеження з метою визначення

проблем і корекції стану.
– Після перенесеного захворювання на які
симптоми людина повинна звертати увагу?
– Перш за все необхідно спостерігати чи
не з’явилися вище згадані симптоми, або
інші, яких досі не було, а ще – біль у м’язах
та головний біль, безсоння, астенія, випадіння волосся, набряки ніг.
– Від чого можуть набрякати ноги? Від
хвороб серця?
– Набряк – загальне поняття, яке позначає патологічне скупчення надлишкової
рідини в міжтканинному просторі. Сам набряк – це не хвороба, а симптом якоїсь проблеми. Причини набряків на ногах бувають
різні. Так, однією з причин є захворювання
серця і серцево-судинної системи, набряки
викликанні порушенням роботи нирок і ендокринної системи. А також викликанні закупоркою вен. Венозні тромбози утворюються у глибоких і поверхневих венах
нижніх кінцівок від посиленого тромбоутворення. Якщо до захворювання були якісь
прояви варикозу, на які раніше людина не
звертала уваги, то після перенесеного
COVID-19 можуть з’явитися ускладнення,
від незначних тромбозів вен до важких летальних (ТЕЛА), адже перенесений вірус
порушує функції згортання крові в сторону
гіперкоагуляції.
Тривожним, як заявляють хірурги, є новий вид ускладнень, коли тромби потрапляючи в просвіт судин тонкої кишки спричиняють порушення її кровопостачання.
Зазвичай, виникає гострий біль і лічені години, коли можна швидко видалити тромб
та відновити кровопостачання. Звісно, це
можливо лише за умови, коли при появі гострих симптомів хворий відразу звертається
за медичною допомогою. Згаяний час, на
жаль, призводить до некрозу тканин і навіть
смерті.
Особливо на сторожі мають бути пацієнти, у яких є проблеми із серцем, різні
види аритмії. У них тромби утворюються
найчастіше. Буває що навіть після двох
місяців легкого перебігу хвороби, коли здавалось пацієнт видужав, трапляються такі
4
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ускладнення як інсульт або інфаркт.
– Чи можна запобігти розвитку тромбозу?
– У крові пацієнтів є певні антитіла
(імунні білки, які борються з інфекцією),
саме вони активують тромбоцити. Ці антитіла помилково змушують тромбоцити злипатися й утворювати згустки, а також запускають згортання крові в інших частинах
тіла.
Пацієнти з варикозом ризикують отримати тромбоз якраз через коронавірус, адже,
коронавірус провокує згущення крові. Приблизно до 30% пацієнтів, які серйозно перехворіли, мають ознаки небезпечного тромбозу. За спостереженнями, кількість тромбоутворень останнім часом зросла втричі.
Тож якщо мова йде про тромбоз, спричинений ковідом, то незалежно від того,
який був перебіг хвороби – середній чи важкий – треба дізнатися, чи є ви в зоні ризику.
Для цього варто зробити : загальний аналіз
крові (гемоглобін і тромбоцити), коагулограму (аналіз на згортання крові) і аналіз ддімер (маркер тромбоутворення). Якщо ви
перебуваєте в зоні ризику, лікар призначить
вам препарати для розрідження крові.
Деякі лікарі пропонують своїм пацієнтам
приймати препарати ацетилсаліцилової
кислоти за місяць до вакцинації та місяць
після вакцинації. Моє бачення – не займатися самолікуванням і обов’язково проконсультуватися в лікаря. Недопустимим є
самолікування, адже препарати для розрідження крові можуть викликати побічні ускладнення і навіть кровотечі.
– Чимало людей потерпають від варикозного розширення вен. Чи можна їм вакцинуватися?
– У кожному випадку варто проконсультуватися з лікарем. І якщо немає гострого періоду захворювання, то можна. Це
стосується й інших хвороб: цукрового діабету, астми, серцево-судинних захворювань,
онкохвороб у стадії ремісії та інших. Навпаки, таким людям рекомендовано вакцинуватися, аби не захворіти на COVID-19, бо наслідки можуть бути важкими. Вакцинація

протипоказана тим, в кого є алергічні реакції на будь-який з компонентів вакцини,
якщо алергічна реакція на першу дозу вакцини була важка чи на момент вакцинації є
гострий період захворювання, важка анафілактична реакція на попередні щеплення.
Лише під наглядом лікаря можуть вакцинуватися проти COVID-19 люди з автоімунними захворюваннями. Скажу, що жодний
із виробників вакцини не прописує протипоказів щодо хронічних захворювань, за
виключенням тимчасових, коли є загострення хронічних хвороб, висока температура.
Тоді вакцинування потрібно відкласти на
певний період.
Відомо, що при будь-якій вакцинації допускається маленька похибка, тобто можуть
бути певні ускладнення як місцеві (біль і
припухлість в місці ін’єкції), так і загальні
(підвищення температури, слабкість). Наразі вчені досліджують прояви рідкісного
типу тромбозу з вакциною OxfordAstraZeneca. Утворення тромбів після щеплення оцінюють в один випадок на 250 000.
Ризик незначний, переважно він є вищим у
молодих людей до 30 років.
– Пані Світлано, відомо, що після хвороби
на COVID в організмі людини виробляються
антитіла (імуноглобуліни) до інфекції. Такий
пацієнт уже не захворіє і може не зважати
на санітарно-епідеміологічні заходи?
– У кожної людини імунна система по
різному реагує на хворобу. У мене були пацієнти, у яких після перенесеного ковіду протягом 2-3 місяців не вироблялися антитіла
до інфекції. Також були пацієнти, в яких
після хвороби аналізи показали високий
рівень антитіл, але уже за три місяці від першого захворювання вони хворіли повторно.
У більшості випадків імунітет після хвороби
триває до двох-трьох, а то і восьми місяців,
пізніше пацієнтам рекомендується вакцинуватися. Саме вакцинація дає більш довготривалий і стійкий імунітет, убезпечує від
захворювання. Звісно, 100 % гарантії не
дасть ніхто, але якщо вакцинована людина
інфікується, організм «повідомить», що уже
знає цей вірус і перебіг хвороби буде легким.
5

ЛІКАР ІНФОРМУЄ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– № 36, 2021 рік
Тому, аби бути здоровим потрібно дбати про
себе: дотримуватися всіх санітарно-протиепідемічних правил та норм (миття рук, дистанцію у людних місцях, носіння масок), і
вакцинуватися. Не зважати на поширення
неправдивої інформації щодо вакцинації,
дотримуватись всіх правил гігієни та довіряти лікарям.

вноцінне харчування та нормалізація сну.
Ці заходи можуть тривати під контролем
лікаря від 4 до 6 місяців. Також скеровуємо
хворих на реабілітацію в санаторій «Червона калина», у направленні прописуємо, яка
форма перебігу хвороби, вказуємо супутні
захворювання. У реабілітаційному центрі
здійснюється комплексний підхід до пацієнта, працюють лікарі-реабілітологи, фізіотерапевти, психологи, а ще – зміна місця перебування пацієнта, чисте повітря, гарний
настрій. Таке оздоровлення допоможе
відновити організм, і повернутися до повноцінного, насиченого життя. До речі, такі центри працюють у багатьох санаторіях України.

– Чи вироблені МОЗ рекомендації щодо
лікування пацієнтів у постковідний період?
– Наразі Міністерство охорони здоров’я
створило робочу групу з напрацювання
стратегії надання медичної допомоги хворим із постковідним синдромом.
З досвіду скажу, що план реабілітації
після COVID має бути індивідуальний,
відповідно до потреб пацієнта. Враховуються супутні захворювання, ступінь важкості хвороби, результати аналізів та, за потреби, інші обстеження. Реабілітація має
бути спрямована на поліпшення психологічного стану, фізичної форми та якості
життя. В одному випадку досить переговорити із пацієнтом, дати рекомендації
рідним, як поводитись із хворим, в іншому –
призначаються певні процедури, тривале
лікування, при потребі скеровуємо до вузьких спеціалістів. Серед реабілітаційних заходів – відновна терапія, фізична реабілітація: легкі вправи, прогулянки на чистому
повітрі, ходьба, починаючи з 30 хвилин, по-

– І на завершення традиційне запитання.
Що Ви, пані Світлано, хочете побажати читачам видання.
– Пандемія змінила життя і плани багатьох людей. У літній період, коли спостерігається зменшення числа захворювань, усі
дещо розслабились. Проте, варто берегтися,
й надалі дотримуватись протиепідемічних
заходів, і обов’язково вакцинуватися. Аби
прогнозований науковцями спалах уже мутованого штаму COVID-19 восени зустріти
у всеозброєнні та протистояти епідемії. Бережіть себе і будьте здорові!
Розмовляли Світлана Бойчук
і Раїса Щербан

Збірник «100+ відповідей на запитання
про вакцинацію проти COVID-19»
Як: працюють різні типи вакцин, вимірюють їхню ефективність і перевіряють
їхню безпечність, робити щеплення людям із серйозними захворюваннями (наприклад, з онкохворобами), поводити себе після щеплення; кому не можна робити щеплення; які є реакції на вакцини тощо. Про це та багато іншого йдеться у
десяти розділах збірника «100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти
COVID-19». Збірник відповідей на найпоширеніші запитання про вакцинацію
проти COVID-19 для медичних працівників та широкого загалу підготували ГО
«Батьки за вакцинацію» за підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та міжнародних партнерів.
Електронну версію збірника можна знайти: https://rpr.org.ua/wp-content/
uploads/2021/04/100-answers-vaccines_12-04-2021-1.pdf
6
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Вісім продуктів, які допоможуть
уникнути тромбозу та інсульту

копичення бляшок, які можуть перешкоджати кровотоку і підвищити ризик тромбозу.

Щоб запобігти утворенню згустків крові
та тромбозу, які є вкрай небезпечними для
здоров’я, треба їсти продукти, що допомагають контролювати рівень холестерину і
поліпшити кровообіг.
Загалом, тромбоз та емболія пов’язані з
непрохідністю кровоносних судин, що може
призвести до смерті. Тоді, як тромбоз виникає у венах і артеріях, емболія – це фактично міграція тромбу в кровоносній системі.

3. Авокадо
У невеликій кількості не викликає ожиріння і може бути навіть кориснішим, ніж
оливкова олія.

1. Лимони сприяють покращенню кровообігу і збільшенню виробництва червоних
кров’яних клітин.

Спробуйте їсти половину авокадо на сніданок тричі на тиждень.
4. Зубчик часнику щодня
Часник багатий на аліцин – лікувальний
фермент, який дбає про здоров’я серця та
імунної системи, а також має антикоагулянтний ефект, що стимулює кровотік.

Щодня пийте воду з лимонним соком або
додайте трохи цього соку до заправки для
салатів.
2. Оливкова олія
Оливкова олія – це природний дар, багатий на омега-6 жирні кислоти, що ідеально
підходять для зниження рівня «поганого»
холестерину (ЛПНЩ) в крові.
Завдяки оливковій олії ви можете зберегти артерії гнучкими та зменшити на7
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5. Селера
Селера багата на антиоксиданти, вітаміни
та фітоелементи, які регулюють кров’яний
тиск. Цей овоч також допомагає знизити
рівень кортизолу (гормону стресу) в крові,
який може дуже негативно позначитися на
здоров’ї серцево-судинної системи. Якщо ви
будете вживати селеру регулярно сирою або
в складі соку, то матимете чистіші та гнучкі
артерії з меншим нальотом.

регулюють рівень «поганого» холестерину.
Червоне вино затримує утворення нальоту в
артеріях і покращує кровообіг. Пийте червоне вино в помірних кількостях.

8. Морква
Відомо, що вона є чудовим джерелом
бета-каротину – речовини, яка корисна не
лише для очей та шкіри, а й зменшує
ймовірність інфарктів і балансує рівень холестерину.
6. Сік журавлини
Однією з найкращих ягід для поліпшення кровообігу є журавлина. Кислота, що
входить до її складу, запобігає згортанню
крові. Пийте сік журавлини, їжте сушену
або навіть заморожену коли сезон закінчився.
З раціону необхідно виключити: занадто жирні продукти і страви. Заборонено споживання міцних м’ясних
бульйонів, м’ясних і молочних продуктів
з великим вмістом жиру. Окрім цього,
варто виключити вживання маринадів,
копченостей, консервів і ковбас, здоби,
цукру і кондитерських виробів.
Також потрібно зменшити вживання:
• бананів, картоплі, шипшини, горобини, манго, бобових, волоських горіхів;
• спиртних напоїв, чаю, кави.

7. Червоне вино
Келих червоного вина щодня може зменшити ймовірність серцевого нападу або
інсульту. Цей виноградний напій багатий на
потужні антиоксиданти, а також етанол, які

За матеріалами сайту «Погляд»
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Інклюзія на Рівненщині. Здобутки та проблеми
Впровадження інклюзивної освіти в
Україні є одним із пріоритетів, оскільки інклюзивна освіта – складова
гуманітарної політики, яка покликана
захищати основоположні права людини, зокрема право на освіту та свободу. У Рівненській області проживає 6
544 дітей з інвалідністю.
Про стан впровадження інклюзивного навчання в нашій області запрошую розповісти начальницю відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти та науки Рівненської
облдержадміністрації Марину Валентинівну Пашковську.
разі батьки (один з батьків) або законні
представники звертаються до інклюзивноресурсного центру (ІРЦ) за місцем проживання для проведення комплексної оцінки
та отримання висновку.

– Пані Марино, скільки дітей з особливими освітніми потребами сьогодні навчається в інклюзивних класах і чи відмовляють батькам у навчанні їхніх дітей з інвалідністю?
– Розвиток інклюзивної освіти на Рівненщині демонструє позитивну динаміку. У
2020/2021 н. р. інклюзивне навчання організовано у більш ніж половини навчальних
закладів області (57.5%). Щорічно збільшується число дітей, які охоплені інклюзивним навчанням.
Щодо відмов. Так, на жаль, інколи бувають відмови, адже, коли батьки вперше
звертаються до школи чи садочка, в яких
ніколи не було інклюзії, вчителі бояться так
само, як і батьки.
Проте, при зверненні особи з особливими
освітніми потребами або її батьків, заклад
освіти утворює інклюзивний клас та/або
групу в обов’язковому порядку (ст. 20 ЗУ
«Про освіту»).
Перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу
дошкільної або загальної середньої освіти
потрібно пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. У такому

– Інклюзивна освіта у школах – частина
освітньої реформи Нової української школи
та приєднання України до загальноєвропейських та світових стандартів. Не секрет, що заявивши про старт інклюзивної освіти, маємо проблему із кадрами та відсутність індивідуального фахового супроводу
для дітей з особливими освітніми потребами. Як вирішується це питання в області?
Чи задоволені Ви рівнем укомплектованості
кадрів?
– Звісно ситуація з кадрами бажає кращого. Існують труднощі із пошуком фахівців, які б могли проводити корекційнорозвиткові заняття за місцем проживання
дитини. Однією з проблем є проведення таких занять фахівцями без відповідної освіти,
замала оплата праці за проведення одного
заняття – 132,9 грн. У випадках відсутності
фахівців для надання цих послуг у загальному закладі середньої освіти чи закладі дошкільної освіти (ЗЗСО/ЗДО), діти отримують
9
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необхідні послуги в інклюзивно-ресурсному
центрі (ІРЦ). Потрібно зазначити, що в цьому випадку виникають складнощі з поїздкою до ІРЦ для отримання послуг.

зичній школі. Тепер 9-річна дитина, маючи
хороший слух, не може продовжити безплатне навчання через відсутність підготовлених для роботи з такими дітьми педагогів. Чи зможе ця дитина, інші діти з особливими освітніми потребами безплатно навчатися музики?

– Асистент вчителя та асистент дитини. Які їхні функції ?
– Для супроводу дітей в умовах інклюзивного навчання у 2020/2021 н. р. введено
875 посад асистентів вчителів,
Асистент вчителя – це педагогічний працівник, який призначається на посаду керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує особистісно орієнтоване
спрямування освітнього процесу, бере
участь у розробленні та виконанні навчальних планів та програм, адаптує навчальні
матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з
особливими освітніми потребами.
Освітні та соціальні потреби дітей зі
складними порушеннями розвитку під час
їх перебування в ЗЗСО задовольняються
соціальними працівниками, батьками або
уповноваженими ними особами.
Станом на сьогодні соціальна послуга
супроводу під час інклюзивного навчання
не впроваджена на території Рівненської області.
Апробація проєкту державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання
розпочалася 17 лютого 2020 року у Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській
областях. Проте через введення карантинних обмежень реалізовувалася лише у
теоретичній складовій.
Водночас асистент учня (дитини) – не
педагогічний працівник, який супроводжує
учня і не втручається в освітній процес. Ним
може бути один із батьків, уповноважена
ними особа або соціальний працівник. Асистент може бути присутній під час уроків та
позакласної роботи, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні,
харчуванні дитини в школі тощо.

– На сьогодні прийнятий порядок організації інклюзивного навчання в закладах
позашкільної освіти, що визначає вимоги до
організації інклюзивного навчання. Музичні школи – це сфера управління культури, а
не освіти.
– За статистичними даними станом на 1
січня 2021 року в родинах, спеціалізованих
закладах проживало 320 нечуючих дітей, 769
– із нервовими захворюваннями. Як готується освіта фахово працювати із дітьми з комплексними порушеннями у розвитку?
– В області функціонує спеціальна школа
для дітей із порушеннями слуху, де є кваліфіковані спеціалісти, які готові ділитися
своїм досвідом з педагогами інших шкіл.
На думку фахівців, які працюють у сфері
розвитку інклюзивної освіти, комплексність
порушень здоров’я дитини з ООП є одним із
викликів у доступі до інклюзивного навчання, а також питанням, що потребує фахового обговорення та вироблення необхідних
стратегій роботи. «Досить суттєвим фактором для успішного впровадження інклюзії
глухих, є те, що діти в умовах масової школи
не мають з ким комунікувати своєю рідною
жестовою мовою. Тому доцільно створювати такі умови, щоб дитина із порушенням
слуху або та що не чує в школі була не одна,
а їх було декілька. Незалежно від віку чи
класу, необхідно створити умови інклюзії
для такої дитини – щоб вона мала з ким
комунікувати. Адже в глухої дитини жестова мова – це її рідна мова».
– В області проживає 219 дітей, які мають м’язово-кісткову атрофію і пересуваються на візках. Проблемою для таких дітей
є відвідування занять у класах, розташованих на 2-3 поверхах шкіл через відсутність
ліфтів, як ось, наприклад, у ЗОШ число 4 м.

– Рівненський Моцарт, так називали шестирічного хлопчика Франциска з аутизмом,
сина з багатодітної родини Котелів із Золотієва, який навчився грати на скрипці в му10
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Вараша, де навчається Емілія, героїня
історії, опублікованої в часописі «Інва.net»
(число 34, 2019 р.). Скільки наших шкіл в повному обсязі пристосовані до навчання таких дітей з інвалідністю? Чи передбачені
кошти на реконструкцію всіх шкіл, де навчаються діти на візках?
– У 587-ми закладах загальної середньої
освіти та 19-ти закладах професійної (професійно-технічної) освіти області створені
умови для безперешкодного доступу до першого поверху, що складає 99,7 % від потреби. Наявні: 441 пандус у будівлях ЗЗСО на
вході в приміщення, 268 поручнів, 387 кнопок виклику та інформаційних вказівок. 206
ЗЗСО не потребують додаткових пристосувань на вході для підйому осіб з інвалідністю.
Крім того, у трьох закладах наявні ліфти,
що забезпечують доступність до другого поверху, у п’ятдесяти закладах обладнані туалетні кімнати для дітей з обмеженими
фізичними можливостями.
Якщо немає можливості піднятися на
другий поверх, то заняття проходять на першому поверсі школи.
– Чи достатнє фінансування на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу дитині
опанувати навчальну програму? З яких джерел надходять ці кошти?
– З 2017 року передбачено субвенції
місцевим бюджетам для надання державної
підтримки особам з особливими освітніми
потребами (далі – субвенція). Субвенція також спрямовується на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку для осіб з особливими освітніми
потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної,
загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти (постанова КМУ
від 14.02.2017 № 88).
На придбання таких засобів для осіб з
особливими освітніми потребами використовується не більш як 35 % від загального обсягу субвенції. За наявності у закладі
декількох осіб з особливими освітніми потребами з однаковими порушеннями, за по-

треби, можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для
спільного користування.
– Інклюзивна освіта в основному впроваджується на рівні школи, залишаючи поза
увагою систему раннього втручання, дошкілля, профтехосвіту й вищу освіту. Чи організоване інклюзивне навчання у передвищій
та вищій освіті?
– Сьогодні раннє втручання та рання педагогічна допомога дітям ще не надається
системно. Система раннього втручання перебуває на стадії напрацювання нормативно-правової бази та організаційного
забезпечення для впровадження у життя.
Виявлення, діагностика ООП дитини та надання своєчасної допомоги може бути забезпечено в межах послуги раннього втручання. Частина батьків, в т. ч. через відсутність
послуги раннього втручання, дізнаються
про ООП дитини лише на етапі початку навчання у ЗЗСО, що спричиняє потребу
їхньої психологічної підтримки.
Наявність такої послуги могла б забезпечити вчасне виявлення ООП дитини, підтримку сім’ї та реалізацію комплексних
міждисциплінарних заходів для оптимізації
розвитку дитини, профілактики погіршень
стану здоров’я. Але це завдання соціального
захисту. Освіта в цьому напрямі робить все
можливе.
В даному контексті важливо забезпечити
не тільки існування інклюзії на різних рівнях освіти, але й послідовність процесу навчання, здобуття навичок та компетенцій,
індивідуальний підхід у роботі з дитиною з
ООП: «Ну і програми переходів: від раннього втручання до дошкілля, від дошкілля
до школи, від школи до професійно-технічного спецзакладу.
– Пані Марино! Чи є в області школи,
досвід яких варто вивчати і впроваджувати? Розкажіть нашим читачам.
– Звичайно є хороший досвід впровадження інклюзивної освіти в школах. І тут
визначальним є рівень участі батьків у житті
дитини, їх готовність приділяти увагу ін11
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тересам та потребам дитини, підтримувати її
в освітньому процесі (потреба залучення
батьків до освітнього процесу дитини під час
інклюзивного навчання є суттєво більшою).
10-річний незрячий Іван Одейчук з Березне навчається в інклюзивному класі.
Вчитись йому допомагає мама, яка працює
тифлопедагогом та асистентом вчителя в
Березнівському ліцеї № 3. Для хорошого результату має бути тісний взаємозв’язок між
вчителем, асистентом та батьками.

У Боремельському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – колегіум» навчається глуха дитинка.
Асистентом вчителя працює сурдопедагог,
який також проводить з дитиною корекційно-розвиткові заняття.
Звичайно вузьких спеціалістів не вистачає, але заклади освіти роблять все можливе, щоб створити інклюзивне освітнє середовище і надавати дітям якісну освіту.
Спілкувалися Раїса Щербан
та Марина Пашковська

Інклюзивно-ресурсний центр № 2 м. Рівного
Сьогодні інклюзивне навчання поширюється в усіх закладах освіти нашої держави. Вирішується її провідне завдання – рівний доступ до освіти усім дітям. Така
спрямованість інклюзивної освіти допомагає підвищити академічний, соціальний,
емоційний та фізичний потенціал, поліпшити навички самодопомоги, в тому числі й
дітям з особливими освітніми потребами (ООП).
Відтак, створення та подальший розвиток мережі інклюзивно-ресурсних
центрів, як одного з основних джерел надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами та їхнім сім'ям, є важливим напрямом реформування системи освіти.
У жовтні 2019 року сесією Рівненської
міської ради було ухвалено рішення про утворення Комунальної установи «Рівненський інклюзивно-ресурсний
центр №2» Рівненської міської
ради, другого за рахунком інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) в
нашому місті. Це дало можливість
значно розширити охоплення спеціальними послугами дітей з особливими освітніми потребами, які
проживають (навчаються) в Рівному. Міська влада, управління освіти велику увагу приділили конкурсному відбору фахівців, ремонту
кабінетів. На облаштування та
підготовку приміщення Рівненського інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) № 2 було використано з
бюджету міста більше 260 тисяч
гривень. Крім того, значну підтримку в забезпеченні центру спеціальними меблями, реабілітаційним обладнанням надали бла-

годійні організації.
Центр гостинно відкрив свої двері для
дітей 3 серпня 2020 року в приміщенні за-
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гальноосвітньої середньої школи № 6 за адресою Олени Пчілки, 9. Фахівці нашого
центру (психолог Олена Сорокіна, дефектолог Інна Мисліцька, реабілітолог Іван
Демчук) надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми
потpебами, консультації батькам щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей
в освітньому процесі та поза межами школи,
дошкільного закладу. Проводять корекційні
заняття з дітками, які мають складні комплексні порушення та з незалученими до
освітніх послуг. Усі консультації та заняття
є безплатними.
Для того, щоб під час консультацій діти
почували себе комфортно, ми створили затишну ресурсну кімнату з новими меблями
та дидактичними матеріалами. Передбачили кабінет для практичного психолога, реабілітолога, вчителя-дефектолога.
Крім того, фахівці нашого ІРЦ консультують та інформують педагогів освітніх
закладів, у яких навчають та виховують
дітей з особливими освітніми потребами з
питань: як спілкуватися з дитиною, як організувати свою роботу відповідно до її можливостей. Спеціалісти центру радять, як
адаптувати й модифікувати навчання та
освітній простір, які методи роботи варто
обирати відповідно до освітніх потреб конкретної дитини, які системи психологічних та
педагогічних послуг необхідні дитині з особливими освітніми проблемами.
За нетривалий час функціонування фахівцями ІРЦ № 2 було проведено комплексну
оцінку 242 дітей віком від 2 до 18 років, проведено комплексні корекційно-розвиткові
заняття більш ніж 40 дітям. Завершено огляд дітей щодо комплектації логопедичних
груп дошкільних освітніх закладів. З третьої
декади вересня поточного року відновили
проведення індивідуальних корекційних занять відповідно до звернень та потреб дітей.
Вчитель-реабілітолог Демчук І.В. для
розвитку тактильних відчуттів дітей, корекції загальної та дрібної моторики, зняття
спастичних затисків у дітей різних нозологій має: шведські стінки та балансири;
бігову доріжку, тренажери, масажний стіл,

ходунки, динамічні візки, парти-стояки,
дошку Більгоу для коригування міжпівкульної взаємодії, координації рухів, інше
обладнання.
Практичний психолог Сорокіна О. В. використовує арт і піскову терапію. Проводить за даними методиками індивідуальні
заняття. Цінність цих методів в тому, що
вони нормалізують психоемоційний стан
дітей, вчать самовираженню та кращому самопізнанню. Через сюжети, створені в пісочниці, діти навчаються ставитися по-іншому
до різних ситуацій. Активно застосовується
кольоро-, світло-, лялькотерапія, восковий
планшет.
Вчитель-дефектолог Мисліцька І. В. використовує казко-, кольоротерапію; пальчикову, артикуляційну гімнастику. Забезпечує
сенсорний, мовленнєвий розвиток дітей.
Формує елементарні математичні уявлення.
Розвиває навички орієнтування дитини в
просторі.
Фахівці нашого центру як в процесі проведення комплексної оцінки, так і під час
індивідуальних занять, моделюють такі сто13
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ний, моторний та інший розвиток дитини,
що вони можуть зробити як батьки, щоб допомогти дитині. До прикладу, як правильно
тримати або садити дитину з дитячим церебральним паралічем, як розв'язувати поведінкові проблеми дитини з аутизмом вдома, як допомагати з навчанням дитині з інтелектуальними проблемами.
Батьки можуть прийти на консультацію
до фахівців нашого інформаційно-ресурсного центру за власним бажанням, за рекомендацією лікарів або ж дослухатися до
думки педагогів, соціальних працівників,
психологів чи вихователів. Ми допоможемо
обрати, які саме медичні, психологічні, педагогічні та освітні послуги потрібні їхнім
дітям і де їх можна отримати.
У документі про результати обстеження
дитини, який готує ІРЦ (висновок), надаємо інформацію про особливості сприйняття
дитини, рекомендації над чим потрібно працювати й що саме розвивати. Наші контакти

сунки з дитиною, які демонструють її можливості, сильні сторони особистості, відзначаючи успіхи чи то в емоційній, когнітивній,
фізичній або освітній сферах розвитку.
Наступним аспектом допомоги є побудова партнерських
стосунків з батьками.
Це здійснюється, насамперед, під час піклування про дитину,
заняття з нею. Позитивний коментар фахівців про дитину завжди потрібний, адже
часто її неповносправність дуже заважає
батькам бачити саму
дитину. Вони можуть
бути надто сфокусованими на обмеженнях,
в той же час не бачать можливостей дитини,
усього гарного, що є в ній, поступу в розвитку.
Надзвичайно важливим є залучення
батьків до застосування реабілітаційних методів вдома. Ми ділимося інформацією про
те, як вони вдома можуть підтримувати мов-

є на порталі «Україна. Інклюзія», на сторінці управління освіти Рівненського міськвиконкому (посилання на сайт інклюзивноресурсного центру № 2).
Оксана Кравцова,
директор Комунальної установи
«Рівненський інклюзивно-ресурсний
центр № 2» Рівненської міської ради
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Пишаємося своїми учнями
Костопільська спеціальна школа заснована в 1965 році на базі дитячого будинку як
санаторна школа для дітей з наслідками
поліомієліту та ДЦП. Впродовж декількох
років змінювалась назва закладу, а з 2019
року школа функціонує як комунальний
заклад «Костопільська спеціальна школа ІІІІ ступенів» Рівненської обласної ради. У
закладі здійснюється корекція розладу рухових функцій, а також всебічний розвиток
особистості, спрямований на вироблення в
дітей активної життєвої позиції та підготовки до подальшого самостійного життя. Проводяться заняття логопедами, вчителямидефектологами, інструкторами ЛФК, масажистами, здійснюється ліцензійне медичне
обслуговування, працюють лікарі: ортопедтравматолог, невролог, сімейний лікар. У
школі створена команда відповідних фахівців, які активно співпрацюють та обмінюються знаннями й інформацією. Звичайно, членами даної команди є і батьки наших вихованців. З метою підготовки діток
до школи працюють дошкільні групи.
Кожна дитина почувається в нашій школі
наче вдома: її люблять, турбуються про здоров’я. Спеціалісти закладу здійснюють всебічний розвиток дітей, лікують, стежать,
щоб не забули підготувати домашні завдання; організовують екскурсії, прогулянки
та веселі вечори відпочинку. Діти займаються в гуртках та спортивних секціях.
Маючи хорошу підготовку, багато випускників після закінчення школи вступили

у технікуми, професійно-технічні училища,
продовжили навчання в загальноосвітніх
школах. Гордимося своєю колишньою ученицею – Валентиною Михальською, людиною з нелегкою долею, але прекрасною
жінкою і талановитою художницею. Приїхавши до школи через багато років, вона з
вдячністю згадувала своїх вихователів –
Раїсу Феофаніївну Дульську і Марію Григорівну Чупринську, першу вчительку – Зінаїду Іванівну Галан. Любов до спорту та бажання перемагати прищепив, тепер уже випускнику, Павлу Диковичу його учитель
фізичної культури Валерій Михайлович
Нестеренко. Тому, закінчивши МЕГУ імені
академіка С. Дем'янчука,
юнак повернувся до рідної
школи вчителем-реабілітологом, де нині надає комплексну допомогу дітям з порушеннями опорно-рухового
апарату.
Всі діти закладу по-своєму
талановиті, а ті, хто їх навчає
роблять все можливе, щоб
вони отримавши знання,
вміли використати їх в житті.
Ще з першого класу було по15
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щоб її вихованці не лише добре навчалися,
але й виросли впевненими в собі людьми,
які можуть подолати будь-які труднощі та
знайдуть своє місце в житті. Тому саме такими виросли її учні. Сашко бере участь та займає призові місця у змаганнях, що їх організовує «Інваспорт» з шахів, шашок, тенісу і
може пишатися своїми перемогами та нагородами.
Ємілія також займається в спортивних
секціях, а ще дівчинка креативна і творча:
співає в шкільному ансамблі, виготовляє вироби з бісеру та арт – картини.
Можна розповідати про досягнення багатьох дітей у різних сферах шкільного життя. Вони всі різні, але однаково дорогі для
нас – вчителів та вихователів. Кожного з
них ми пам'ятатимемо і завжди раді будемо
бачити. Тож нехай життєвий шлях наших
випускників буде щасливим, а удача та
успіх не оминають їх!
Наталія Бобак,
заступниця директора
Костопільської спеціальної
школи І-ІІІ ступенів

мітно силу волі та наполегливість учнів:
Ємілії Баші та Олександра Якимова. Обоє
мають складні порушення опорно-рухового
апарату. Перша вчителька – Наталія Конончук розвивала їхні здібності, працювала так,

Роботи дітей дивіться
на обкладинці видання

Віра, надія, любов материнського серця
вечір, бо саме тоді в чоловіка був день народження, а я почувала себе дуже зле... Сподівання підтвердились, я – вагітна. Раділа
безмежно, а от чоловік не дуже, бо хвилювався, чи зможе він так само любити ще одного малюка, як обожнює дев'ятирічного
сина Владислава. Але таки зізнався, що він
дуже-дуже мріє про донечку. Народити
дівчинку – це була і моя мрія ще з дитинства.
Перший похід до лікаря – і одразу вердикт: серйозна загроза переривання вагітності. А ще від лікаря почула невтішний
висновок: при таких проблемах на ранньому
терміні вагітність рідко закінчується пологами – хіба, що станеться якесь диво...
Тривале лікування. І диво все ж сталося –
11.09.2007 року, у вівторок, о 12.57 на світ
з'явився хлопчик. Коли я дізналася, що у нас

Найбільше випробування для батьків –
це виховувати дитину з інвалідністю. Знаючи багато подібних випадків, особисто мене
вразила історія пані Олени. В житті пані
Олена весела та життєрадісна, як працівник
освіти все своє життя присвятила дітям. Чужим дітям. І, дивлячись на цю невгамовноенергійну жінку, мало хто може запідозрити, що вона є мамою, яка понад десять
років бореться за здоров'я свого молодшого
сина.
Свою історію пані Олена розповідає так:
– Йшов 2006 рік. Я майже 10 років мріяла про другу дитину. Хотілося, щоб для родини з малятком усе було комфортно – житло не наймане, а своє власне, щоб усе було
добре облаштоване, щоб настала фінансова
стабільність у родині.
Пригадую отой знаковий новорічний
16
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другий син – моя мрія про дівчинку перетворилась на утопію. Але я відчувала неймовірну радість від народження дитини, без перебільшень – ейфорію. Хоча пологи були
важкуватими, я втрачала свідомість. Ретельно оглянувши маля, одразу помітила, що синочок неспокійний, на лобі і на переніссі синюшність, однак лікарі абсолютно нічого
тривожного не казали, ніяких обстежень та
лікування не призначали. Особливо розпитати не було в кого, всі заспокоювали, тому я
перестала тривожитись, як кожній породіллі, мені швидше хотілося додому.
Мої хлопці назвали наймолодшого Артемом. Ім'я мені сподобалось. Пройшов
місяць, другий і моя тривога виявилась не
безпідставною: малюк був надзвичайно вертлявий та збуджений, часто плакав і кричав
без видимої причини, погано спав вночі,
денний сон був дуже короткотривалий і неспокійний. Згодом я помітила, що дитя слабо тримає іграшки в руках, голівку теж тримає невпевнено, не стає на ніжки. Візит до
місцевого невролога ситуації не прояснив.
Саме в цей період я гостро відчула, як не вистачає підтримки та мудрої поради мами.
Матуся померла, коли моєму старшенькому
було близько двох років, а мені – лишень 23.
Звісно, нас навідували батьки чоловіка,
адже проживали ми в одному місті, однак
так хотілося материнської ласки.
Артемко підростав, збільшувались і проблеми. Уже майже 8 місяців, а синочок ще самостійно не сидів, погано їв, були й інші
проблеми. Саме це спонукало мене вперше
показати сина обласним медичним спеціалістам. Дитячий невролог діагностувала
затримку психомоторного розвитку. Однак
рідні не сприйняли діагноз серйозно, а навпаки, звинуватили мене, що роблю із сина
хвору дитину. Мовляв, переросте. Напевно,
не відчуваючи розуміння та підтримки
близьких людей, деякою мірою і я відступила, взявши до уваги пораду старших – «переросте». І відступила надовго, на півтора
невимовно важких років – не усвідомлюючи
того, що втрачаю час, найцінніший час, оте
«вікно можливостей», коли я б мала лікувати сина.

Підійшла пора дитячого садка, закінчувалась моя декретна відпустка. Тепер
уже й рідні визнали, що проблеми зі здоров'ям онука все ж таки є. Приватна консультація у відомого дитячого та сімейного лікаря
– невролога виявила ще один діагноз –
гіперзбудливість та гіперактивність центральної нервової системи. Я не на жарт перелякалася і розпочала процедуру детального
обстеження сина в обласній дитячій
поліклініці. Усі попередньо встановлені
діагнози підтвердились та ще й додалися
нові: судомний синдром, синдром дефіциту
уваги, затримка мовного та моторного розвитку, ожиріння.
Розпочався найскладніший період в
житті – потрібно виходити на роботу на повний день і одночасно потрібно серйозно
лікувати сина. Надійних помічників через
певні родинні обставини в мене так і не
знайшлося. Однак залишити роботу я не наважилася, бо розуміла, що згодом саме робота стане у допомозі сину – адже я працювала
у сфері освіти. Трішки підтримував дідусь –
підвозив нас автомобілем куди було потрібно. Важко вдаватися зараз в деталі тих
усіляких безкінечних лікарняних обстежень
і процедур, численних візитів на консультації до широкого кола фахівців – лікарів.
Не варто применшувати й фінансовий бік
проблеми, лікувати дитя з такими діагнозами надзвичайно дорого. Переконана, як і
решта свідомих батьків, що ніяких статків
не шкода для здоров'я дитини. Шкода було,
що наш тато не мав змоги належно спілкуватися як із сином, так і з сім'єю, адже
змушений був заробляти гроші.
Та попри все, хочу зазначити, що стрілися нам із сином дві прекрасні жінки, які стали мотиватором, вселили віру в можливість
покращення стану здоров'я Артема – це логопед і психолог. Саме психолог, яка працювала з Артемом в методі арт-терапії, – надкваліфікований і надсучасний спеціаліст у
психології, ретельно підібравши потрібні
методики, дала значний поштовх до конкретних змін поведінки сина та покращення
його інтелектуального розвитку.
У певний період я, як працівник освіти,
17
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розвиток сина у власні руки. Пощастило, що
в той час у школі почали впроваджувати
інклюзивні програми соціалізації дітей з
особливостями розвитку та з інвалідністю,
які стали рятівною соломинкою для нас.
Саме тоді почали створюватися інклюзивні
центри. Я повірила в себе і повірила в своє
дитя!
Сьогодні Артем відвідує загальноосвітню
школу, де навчається за індивідуальною
формою, а ще займається інваспортом (у
спеціалізованій спортивній школі), бере
участь у різноманітних змаганнях, має нагороди та медалі. І, звісно, ми плануємо вступати до училища та здобувати подальшу освіту відповідно до розвитку й можливостей
Артема. Віримо, що нам вдасться здобути
професію!

зрозуміла, що мій син не може навчатися у
загальноосвітній школі, і здалася на вмовляння родини та вчительського колективу
віддати дитя до спеціалізованої школи. У
перших два роки навчання, які припали на
3-4 класи початкової школи, прогрес був досить значним. Хороше матеріально-технічне
забезпечення закладу, кваліфіковані дії педагогів і вихователів під потужним методичним супроводом з боку адміністрації школи,
дали свій позитивний результат. Але ресурси спеціалізованої школи не виправдали
моїх очікувань. Згодом, у середній школі,
зрозуміла, що потрібно негайно підвищувати рівень навчання Артема. Інакше, під
впливом змін, повязаних з віковими особливостями хлопця-підлітка та загального
мікроклімату дитячого середовища, яке
його оточує, він дуже швидко регресує. Усе
ж таки під наглядом батьків таким дітям
краще. І саме тоді я зрозуміла, що маю взяти

Іванна Голуб,
Олена Барсукова

Чи здійсниться мрія Франциска,
хлопчика із Золотієва?
Цікаво, як живе маленький віртуоз сьогодні? Тепер Франциску Котелю виповнилося 9 років. Він мешкає в багатодітній
родині зі своїми братиками й сестричками, а
їх восьмеро: старші – Єлизавета, Володимир, Агнеса, двійнятка – Вікторія і Фелікса,
молодші – Альберт та Ізабель. Після довгих
митарств із пошуку житла, нині родина
живе в просторій квартирі. У домі завжди
гамірно, грає гучна музика. Для музичних
інструментів відведено одну із п’яти кімнат.
Тут – ударна установка, дві флейти, три
скрипки, два фортепіано, віолончелі й кларнет. Часто квартиру наповнює класична музика, яка звучить злагоджено і гармонійно.
Діти навчаються в дитячій музичній школі
№ 1, займаються в оркестрі та в ансамблі.
Кожного разу мелодійні звуки маленької
скрипочки Франциска зливаються воєдино.
Діагноз аутизм, який дитині поставили
лікарі у 3 роки, батьки сприйняли спокійно.
«Це не вирок, – говорила мама, – найважливіше – дитина житиме»! І хоч вони знали,

Рівненський Моцарт – так у 2018
році називали шестирічного хлопчика
Франциска із Золотієва. Дитина з
діагнозом аутизм, сенсомоторна алалія, тримаючи в руках маленьку дитячу, але справжню скрипочку, грала
на концерті відомого скрипаля-віртуоза Святослава Кондратіва, який виступав у Рівному. А розпочалося все із
прослуховування запису концерту Девіда Гарретта. Слухаючи музику, дитина імітувала рухи музиканта, ніби
грала на скрипці. Потім була музична
школа, куди хлопчик ходив разом зі
старшою сестричкою Агнесою на спарені уроки. Франциск майже не говорить, хоча чує, це дало йому можливість протягом року опанувати гру
на скрипці. Про це йшлося у статті
Валентини Сас «На одній сцені з
віртуозом зіграв маленький скрипаль
із Золотієва».
18

ДЕРЖАВНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІНКЛЮЗІЯ –––––––––––––№ 36, 2021 рік
що це великий клопіт, та сприйняли реальність такою, якою вона є. «Очевидно так
було угодно Богові». Згодом стало зрозуміло, що серед інших діток особливій дитині
необхідно було приділяти більшу увагу
щодо її розвитку та реабілітації. А це виливається в немалу копійку. Основний дохід в
сім'ї – допомога від держави, яка виділяється багатодітній родині. Батько оформлений
по догляду за дитиною з інвалідністю, мама
працює фотографом.
Всупереч поставленому лікарями діагнозу – аутизм, що означає порушення соціальної адаптації, психологічного розвитку
та мовних функцій, хлопець досить активний та непосидючий. Хоче робити усе чим
займаються інші діти. Та вистачає його ненадовго. Спостерігаються перепади настрою: роздратованість, плач або замкнутість, дуже швидко змінюється одне заняття на інше.
Для того аби розвиток Франциска не зупинявся, необхідна постійна стимуляція
мозку. Лікарі радили у Львові пройти курс
томатіс-терапії. Це метод стимуляції мозку
за допомогою аудіосигналів. А щоб зібрати
необхідні кошти, бо це недешево, найстарша
донька Котелів Єлізавета влаштувала виставку-продаж власноруч виготовлених прикрас для волосся, грошима допомогли рідні.
Лише один курс лікування показав відчутні
результати. Варто відзначити, що Франциско, порівнюючи з іншими дітками, які мають
аутичні розлади, розвивається дуже добре.
Він любить малювати, виготовляти
різноманітні поробки з паперу, ліпити.
Всьому хлопчик навчився у спеціалізованому садочку «Пагінець», що в Рівному. З
ним постійно займалися логопед, дефектолог і психолог. Тут педагоги забезпечують
ранню реабілітацію та соціальну адаптацію
дітей з психофізичними вадами, формують
соціально адаптовану особистість. А ще,
Франциско відвідував спортзал та дитячий
садочок у Золотієві.
У 2020 році закінчив перший клас загальноосвітньої школи. Випробовуванням для
нього було півгодинне сидіння за партою.
Не усі предмети давалися школярику легко.

Не «підйомним» є читання, перекази творів,
декламування віршів. Адже затримка мовного розвитку, спричиняє труднощі у вимовленні слів, побудові речення. Нині
Франциско навчається в другому класі
опорного закладу «Шпанівський ліцей» за
програмою, складеною із врахуванням рекомендацій вузьких спеціалістів. А це значить,
що заняття відбуваються із кожним вчителем індивідуально. Разом із дітьми він вивчатиме улюблені предмети: малювання та
заняття фізкультурою.
А ще Франциско відвідує платну корекційну студію «Дотик». Фахівці цього центру
надають дітям допомогу в корекційно-розвивальних заняттях. З ним займається кваліфікований дефектолог і результати уже
відчутні. Дитина говорить окремі слова:
мама, називає на ім'я своїх сестричок. Одного разу, застерігаючи маму від перебування
на пекучому сонці, хлопець сильно хвилювався, щось швидко говорив і показував на
небо. Його не розуміли. За мить він приніс
матері аркуш паперу, де намальоване ним
сонце перекреслив. Дитина безперестанку
19
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скрипці, взявши до рук просто якийсь предмет. Серед іншого, що обов’язково бере під
час поїздки на дачу, улюблений інструмент
– маленьку скрипочку. Буває розкриває зошити з нотами, за якими навчав його в музичній школі Олексій Григорович і починає
грати, хтось із дітей акомпанує йому на фортепіано. Звучить чудова музика – найкраща
насолода для душі хлопця.
«Жалкую, – говорить мама Анна-Марія,
– тепер Франциско не може навчатися гри
на скрипці. У музичну школу, число 1, куди
ми зверталися, таких діток не беруть. Причина: відсутність програми для навчання
дітей з аутизмом, а ще хлопець не зможе засвоїти навчальний матеріал із сольфеджіо, та
і вчителів, підготовлених для навчання дітей
з аутизмом на сьогодні немає. Один вихід –
приватні вчителі. Але, для нашої сім’ї це
поки що не під силу. Дасть Бог й зміняться
часи та здійсниться наша мрія: на сцені Зали
органної та камерної музики в руках Франциска знову зазвучить скрипка!

повторювала: «мамо, сонце; мамо, сонце!». І
коли мама нарешті його зрозуміла – відразу
заспокоївся.
Разом із Франциско вчаться розуміти
своєрідну мову батьки, інші діти. Адже
спілкується він своєю мовою, його слова
інакші. Коли повторює одні і ті самі фрази,
показуючи на їжу чи якийсь предмет, домашні запам’ятовують їх і надалі розуміють
його. Думається, хлопчика врятувало те, що
народився й росте він у такій великій сім’ї,
де панує любов і тепло.
Франциско досить обдарований, малюючи правою рукою, одночасно може розфарбовувати малюнок лівою рукою. Граючись з іншими дітками виявив хороші
здібності наслідувати їх: імітувати пиття
чаю із порожньої філіжанки, гратися з ляльками, хоч це не характерно для дітей з аутизмом. Уміння копіювати й повторювати
інших допомагає дитині розвиватися та
змінюватися.
А найчастіше Франциско імітує гру на

PS. Історія хлопчика зворушила мене. Захотілося допомогти здійснити його
мрію. Протягом серпня я робила пошуки закладів, де б Франциско зміг навчатися
гри на скрипці. Все було марно, й ось остання спроба, зателефонувала в Рівненський Палац дітей та молоді й почула відповідь: «У нас навчаються грати на скрипці
діти з особливими освітніми потребами». Відразу з радістю повідомила про це
Анну-Марію.
Коли верстався номер, зателефонувала мама й подякувала за допомогу, дитина розпочала навчання в Палаці дітей та молоді. Грати на скрипці та фортепіано
навчає Франциска вчителька Людмила Григорівна Чибор. Хлопець робить помітні
успіхи!
Раїса Щербан

Я вірю, що наші діти мають усі шанси
на повноцінне життя
«… Мені потрібен ДРУГ. Друг, а не наставник, бо якщо мені буде треба порада,
то я знаю до якого лікаря звернутися. І
лишень я несу відповідальність за прийняті мною рішення. Якщо, озираючись, я
побачу, що рішення мої були помилкові,
то я скажу тобі ДЯКУЮ за те, що не повчав тоді і не осуджуєш тепер.

Мені потрібен ДРУГ, ... бо хочу віддати тобі частинку свого серця. Адже лише
через біль ми пізнаємо ціну щастя…
Мені потрібен ДРУГ… який у свою
вільну хвилину прийде і скаже:
– Привіт. Я хочу погратися з твоєю
дитиною. Сьогодні я взяв із собою папір
та олівці.
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– Але ж.., але ж моя дитина не може
малювати… вона навіть ложку в руці не
тримає…
– Та ти не хвилюйся. Вона зможе.
АДЖЕ ЇЇ РУКА БУДЕ В МОЇЙ РУЦІ…
Цей маніфест дружбі я написала в далекому 2009 році, коли розпочала свій шлях,
як громадська діячка, що захищає права
сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Я
писала ці слова від першої особи, та повірте,
від щирого серця, бо... писала про себе. У той
час я не знала, як залучати волонтерів до
громадської активності, як розповісти їм
про взаємодію з нашими дітьми, не знала
дуже багатьох речей, з якими довелося зустрітися на професійному шляху та в особистому житті… Але завжди твердо знала, що
навколо дуже багато добрих, щиросердних
людей, відкритих до змін… І саме того року
стала головою та однією із трьох засновниць
громадської організації «Спілка батьків
дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний
промінь», що в Костопільському районі.
Першочерговим завданням ми, засновники, мами дітей з інвалідністю, визначили
саме підтримку таких же батьків наших
дітей, адже на той час діти вже могли отримувати реабілітаційні послуги, а от батьки, які іще вчора будували плани та жили
мріями про світле майбутнє, після того,
коли дізнавалися про діагноз дитини, лишалися сам на сам зі своїм горем…
Мені здається, що навіть зараз я дуже яскраво пам’ятаю той день, коли моїй донечці
поставили діагноз ДЦП та страх усвідомлення того, що моє життя більше ніколи не
буде таким, як раніше, воно буде інакшим,
складним, спрямованим на подолання
фізичних і соціальних бар’єрів. Від того ставало моторошно. Лише згодом прийшло усвідомлення, що потрібно вчитися жити в нових умовах, жити повноцінно і бути щасливою зі своєю донечкою.
Отож, як мама дитини з інвалідністю, я
добре знала, що потрібно робити громадській організації. Насамперед, аби
підтримати батьків, ми проводили для них
психологічні тренінги: запрошували психотерапевта з Рівного, ділилися своїм досві-

дом, своїми проблемами. Батьки вчилися
жити в нових умовах, переборювати труднощі, вчилися сприймати своїх дітей такими, як вони є, любити їх.
Для таких зібрань потрібне було приміщення, отож нам з радістю надавали його
міські школи та районна бібліотека. Згодом
таке приміщення виділила влада, де була
можливість зустрічатися разом з дітьми,
організовувати їм розвиваючі заняття та
влаштовувати ярмарки й свята. На допомогу завжди приходили костопільчани.
Активна наша діяльність потребувала
розширення площі, покращення умов роботи і настав той щасливий день, коли ми переселилися в більш комфортне приміщення.
Тоді ж депутатами районної та міської рад
було одноголосно прийняте рішення про
затвердження Програми підтримки статутної діяльності ГО «Сонячний промінь». Це
було неймовірно! Люди, які щойно ділилися
за політичними переконаннями чи поглядами на життя, без жодних вагань об’єдналися
задля того, аби діти, які так потребують уваги та підтримки, мали можливість розвиватися та бути рівними серед рівних. Аби сім’ї,
які іще вчора почувалися нікому не потрібними, могли об’єднуватися та створювати кращі умови для своїх дітей, вчитися
відстоювати їхні права та інтереси.
Коли у нас в Центрі розпочався ремонт,
мені здавалося, що всі містяни включені в
цей процес. Свідомо не називаю імен наших
меценатів та помічників, бо їх було так багато. Ми цінуємо внесок кожного: чи то порада, чи добре слово, чи тепла підлога, нові
вікна, двері, жалюзі, поручні, плитка на
підлогу, бруківка, меблі та багато-багато іншого… Я завжди казала і кажу – Люди, ви
неймовірні! Нехай у ваших домівках завжди
буде затишно!
У новому приміщенні наше життя завирувало іще активніше. Почала функціонувати майстерня з виготовлення свічок.
З’явилася гурткова робота, наприклад, з настільного тенісу. Працювала театральна студія, завдяки активності Будинку школярів
та юнацтва було створено інклюзивний гурток «Промінь надії». Продовжувалося про21
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ведення тренінгів для мам.
З початком війни ми розпочали виготовляти «грілки» для солдатів – (в бляшанки закладали гофрований картон та заливали парафіном, щоб в польових умовах
можна було погріти руки та нагріти кухоль
води), плели маскувальні сітки. Виступили
ініціаторами проведення благодійного ярмарку для збору коштів на підтримку армії,
а надалі їх проведення стало доброю традицією в нашому місті.
За 11 років активної діяльності в громадському секторі наша організація зробила
досить багато, а головне подолано бар’єри
між людьми з інвалідністю та світом, обме-

женості контактів з іншими людьми. Батьки
дітей з інвалідністю більше не комплексують, їх разом часто можна бачити в місті.
Зроблено чимало для доступності осіб з
інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури та місць дозвілля.
Зрозумівши, що поруч зі мною є потужна
команда, я відчула що хочу і можу рухатися
далі, захищаючи права дітей та створюючи
умови рівноправності вже на іншому рівні.
Сьогодні я продовжую свою діяльність, очолюючи інклюзивно-ресурсний центр. Вірю,
що наші діти мають усі шанси на повноцінне
життя.
Вікторія Наумович

Заклад, до якого хочеться повертатися
Комунальний заклад «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації»
Рівненської обласної ради розташований в мальовничому куточку природи села
Олександрія Рівненського району за адресою – вулиця Санаторна, 3. Директор
центру – Оксана Василівна Кравчук.
рельєфній схемі люди із проблемами зору
можуть зорієнтуватися усередині приміщення і обслуговувати себе без сторонньої допомоги. Перед будівлею – багатометровий пандус та спеціально, із врахуванням особливостей незрячих, викладена
плитка. Тут зможуть перебувати одночасно півсотні підопічних. Будівлі обладнані
ліфтами, в коридорах поручні, що допомагає пересуватися людям на візках.
Цікавлюся: «А чому так безлюдно, чому
не видно тих, хто приїхав на реабілітацію». У відповідь чую: «Після сніданку всі
зайняті на процедурах».
І дійсно біля кабінету, де відпускаються
процедури та у холі чекають своєї черги
кілька людей. Приєднуюсь до них, вмостившись на м’який диван, жду нагоди аби
переговорити із медичною сестричкою.
А тим часом знайомлюсь із жінкою, відрекомендувалася Марією Павлівною із
Рівного, має інвалідність II групи. Хворіє з
2003 року – ревматоїдний артрит (РА), це
хронічне захворювання, яке вражає суглоби
та різні органи.

Аби дізнатися більше про послуги, які
надає центр, його мешканців, їду автобусом Рівне–Волошки, який відправляється
від залізничного вокзалу м. Рівного. На
зупинці, що біля воріт закладу, мене зустрічає приємна жінка, Самчук Людмила
Петрівна, яка відає великим господарством і відразу пропонує екскурсію. Перед
очима відкривається ошатний уквітчаний
дворик з асфальтованими доріжками, оточений трьома будинками. Один із них
призначений для проведення дозвілля та
харчування підопічних. Тут розміщена
простора сучасна їдальня-клуб, кімната
для відпочинку, є в Центрі реабілітації
можливість зайнятися рукоділлям (в
одній із кімнат у ряд вишикувались
швейні машинки), на стінах і столі роботи
виготовлені людьми, які проходили реабілітацію.
В іншому корпусі живуть і мають можливість пройти процедури люди з інвалідністю, які прибули на реабілітацію. А
ще нова триповерхова будівля, яка здана в
експлуатацію у 2018 році. Завдяки
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це буде робити? Діти живуть окремо. Щоліта вони возять мене в батьківську хату,
яка є джерелом приємних спогадів, місцем
відпочинку для душі та тіла. Там, здається
і дихається, і працюється легше. Помаленьку: на милицях чи ослінчику всю городину саджу, радію врожаю. Отак живу,
аби не гірше.
Добре тут! Якби була можливість отримати путівку наступного року, ще приїхала б оздоровитись.
До розмови приєднується Микола із
села Сварині Сарненського району.
– Я тут уже четвертий раз, направлення
дає відділ соціального захисту територіальної громади, як інваліду I групи, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС.
Кожного разу після оздоровлення почуваюся краще, та й не дивно: свіже повітря,
позитивна енергетика, процедури. Постійно ходжу в тренажерний зал (помірне
навантаження), роблю зарядку, потихеньку проходжуюсь у дворику. А був період,
коли після інсульту півроку лежав, думав
усе вже… Але Бог дав встав на ноги і так
поволі – поволі, крок за кроком розходився.
Усе життя в колгоспі на тракторі робив,
як тракториста забрали мене в 1986 році у
Чорнобильську 30-кілометрову зону. Десять днів там працював, схопив свою дозу,
а потім все життя видихував, хворів часто.

Розповідає: давно, досить давно почали
боліти, набрякати суглоби, у молодості не
зважала на це. Деколи приймала пігулки,
виписані лікарями, та й бігла на роботу. У
магазині працювала – робота на ногах. З
часом ходити ставало важко, серце підводило, з’явилися спинномозкові грижі. Тепер, у свої 67 років, розумію, яка це серйозна хвороба, шкодую, що не слухалася рекомендацій лікарів. Результат не втішний
– практично відсутні кульшові суглоби,
ледь пересуваюся з двома палицями. Пропонували операцію із заміни суглобів, та
де такі гроші взяти пенсіонерці? Кажете –
скористатися безоплатною державною
програмою – так це ж десять років у черзі
чекати, а чи доживу? Чоловік також має
інвалідність з дитинства, пенсії в обох маленькі, моя – 2400. То хіба за такі гроші
можна говорити про серйозне лікування?
Дуже вдячна за можливість пройти реабілітацію у центрі. Я перший раз, гарно
тут, дуже гарно. Привітні, доброзичливі
працівники і годують непогано. Живу в
новому корпусі, сюди проходжу на процедури, зважаючи на хворобу серця вони
максимально щадні. Дасть Бог протягом
місяця подужчаю, наберуся сили, бо ж потрібно давати собі та й чоловіку раду, поратися по господарству. На кухні я сама
все роблю: готую їсти, мию, перу. Бо хто ж
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лікування визначає реабілітаційна комісія. Протягом року реабілітацію проходить близько 400 осіб з інвалідністю. До
нас прибувають здебільшого люди, які мають порушення опорно-рухового апарату
після перенесених інсультів, або порушення рухової активності кінцівок внаслідок
захворювання суглобів при артритах та
артрозах. Ми допомагаємо розробити руховий апарат, щоб людина могла повернутися до повноцінного життя. Цьому
сприяє електростимуляція (активізує роботу ураженої кінцівки) та цілий комплекс процедур: звукова, магнітно-лазерна терапія, гідромасаж стоп, електрофорез, масаж, парафінолікування, бальнеотерапія тощо.
Психологічну реабілітацію осіб з інвалідністю забезпечує психолог та інструктори з трудової терапії і трудової адаптації.
У закладі функціонує соляна кімната, яка
є новинкою для пацієнтів. В приміщенні
обладнано приглушене освітлення, яке
постійно змінює колір, що повністю
відтворює клімат природної соляної печери. Це сучасна кімната гало терапії, лікувальний ефект якої покращує кровообіг та
роботу серцево-судинної системи,
зміцнює імунітет та опірність організму до
захворювань.
А як можна потрапити до вашого закладу?
У центр зараховуються особи з інвалідністю І-ІІІ групи різних нозологій, що
постійно проживають на території області
й перебувають на обліку в органах соціального захисту населення територіальних громад, а також за висновком
медико-соціальної експертної комісії потребують комплексної реабілітації. Віднедавна центр розширив сферу надання послуг. Зокрема, для сприяння психосоціальної адаптації до зміненої життєвої
ситуації з 2021 року в центрі можуть перебувати члени загиблих учасників АТО/
ООС. Термін їх перебування 2 тижні.
Щодо географії, представлення територій
області, то раз на раз не приходиться. В

Добре тепер хоч пенсію підвищили,
більше ніж п’ять тисяч дають, на хліб та
ліки вистачає.
Маю двоє дітей, син і донька в мене. Та
що діти, вони мають свої сім’ї, в Києві живуть. А я мешкаю з мамою вдвох, їй – за 90
років, нездоляща вже. Вважайте у хаті дві
людини з інвалідністю. Та я потихеньку
справляюся і до кооперативи, спираючись
на ціпок дошкутильгаю, аби скупитися, і
їсти приготую, і по хазяйству пораюсь.
Так за розмовою швидко збігає час. Попри величезну зайнятість медична сестричка таки викроїла кілька хвилин для розмови. Представилась – Світлана Олексадрівна, наразі працюю в фізкабінеті.
– Пані Світлано, розкажіть, які лікувальні послуги пропонує центр реабілітації.
Наш центр пропонує комплексну реабілітацію для осіб з інвалідністю: соціальну,
медичну, фізичну, психологічну реабілітацію та професійну орієнтацію. Термін
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один заїзд може бути більше представників півночі, в інший – центру. За спостереженнями більше представників чоловічої статі, менше жінок.

важко тримати голку в руках. Любителі
шити долучаються до спеціаліста.
Є заняття для тих, хто хоче малювати.
Ми закуповуємо для цього усе необхідне:
фарби, пензлі, папір. У мистецькій кімнаті
зберігаються роботи, виготовлені людьми,
які приїжджають на реабілітацію. У червні
цього року оздоровлювалася Наталя Фурман. Вона захоплюється малюванням і хоч
має лише одну робочу руку, жінка намалювала три картини, які прикрашають
холи нашого закладу.
Розповідаючи про роботу центру, Світлана часто поглядала на годинник, врешті,
ледь посміхнувшись, сказала: «Вибачте,
мене чекають, змушена відкланятись».

– Чи відчувають підопічні покращення
після реабілітації?
Якщо вірити відгукам, то більшість із
тих, хто прибув до нас, після повернення
додому почувається краще. Ми спостерігаємо, як на наших очах змінюється здоров’я багатьох із прибулих. Тільки в кожного все це відбувається індивідуально, у
декого спочатку може бути загострення, а
пізніше наступає ремісія й оздоровлення.
Сам факт повернення чотири і більше
разів на реабілітацію, говорить сам за себе.
У нас була жіночка в якої від часу перенесеного інсульту пройшло 23 роки й хоч
суттєвих змін в її опорно-руховому апараті не відбулося, все ж вона (запис в
«Книзі відгуків») відчула приплив сил,
впевненість у собі, покращилася її хода та
постава. Буває телефонують нам через
два-три тижні й дякують, адже пройшли
уже больові відчуття і наступило покращення. Це здебільшого жінки, які мали
захворювання шийного відділу хребта, чи
хребетні грижі. Щоправда, буває й так,
коли наші підопічні, з тих чи інших причин, відмовляються від деяких запропонованих процедур.
У нас є можливість гарно провести дозвілля: організовуються екскурсії, буває
приїздить художня самодіяльність. Створені умови для заняття рукоділлям. Усі,
хто виявив бажання, виготовляють із шишок, опалого листя картини під керівництвом нашого спеціаліста. Ті, хто прибув до
нас уже не перший раз, навчають робити
це новеньких. Приміром, щороку оздоровлюється у нашому центрі Микола із
Костополя. Чоловік має серйозне захворювання хребта та рухового апарату, пересувається на візку. У минулому він працював майстром із пошиття одягу, отож
надає такі послуги й нашим підопічним:
пришити ґудзик, підшити одяг, чи виготовити якусь невелику річ, адже багатьом

***
Була передобідня година. У дворі на
візочках та лавочках під серпневим сонечком, яке, ніби граючись, ховалось у веселих хмарах, гріли свої хворі кінцівки
чоловіки та жінки. Поодаль самотньо прогулювався худорлявий, високого зросту
чоловік. Зацікавилась, захотілося дізнатися про його історію. Підійшла, заговорила
та він був якийсь «колючий» і скупий на
слова. Ніби в простір, десь мимо мене кинув.
– Поговоріть краще з іншими, ось їх як
багато.
На мить я зашарілася, здавалося мені
уже не пробити захисну невидиму стіну,
якою цей чоловік відгородився від усього
світу. Вирішила не здаватися, запитую.
– Ви звідки приїхали, маєте інвалідність? Як до Вас звертатися?
– Мене звати… довга пауза (чи то побоювання відкритися, чи результати хвороби), намагаюся допомогти – ну, Іван,
Степан, адже імен так багато.– Звати мене
Віктором Івановичем. Я з Рівного, 16 місяців, із січня 2015 року, перебував у зоні
АТО, сектор Б: Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, обморожений, у липні 2016 року контужений. Лежав у лікарні, правда усі документи зникли.
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– Фуу... – здається лід зрушився, тамую
подих і обережно, аби не обірвалася розмова, продовжую.

приголомшила, сказавши: «Є речі, яких
уже не можна відновити, необхідно докласти зусиль, аби зберегти те, що можна зберегти».
Боже! Я інвалід, каліка на все життя!
Уже тепер не можу нормально ходити,
змушений зупинятися, перепочивати. А
далі, що буде далі? Я ніколи не буду займатися улюбленими справами … як багато
отого, ніколи не зможу. В моїй душі ніби
щось обірвалося, не хотів нікого ні бачити,
ні чути. Якийсь страшний гнів, образа
переповнювали мозок. Я кричав, кричав
на всіх, хто попадався під руки. Соромно,
тепер шкодую, що не зміг стриматися.
Вони ж не винні.

– У 2016 році Ви повернулися до Рівного?
– Так, повернувся, за цей період померла моя мама, яку після інсульту доглядала
сестра. Запив, цілий рік пив, був стан, з
якого уже не повертаються. Три місяці лежав у лікарні, практично.. овоч. Якби не
сестра.., окрім лікарів, вона мене спасала,
постійно піклувалася, сиділа біля ліжка.
– Чому пішли в АТО?
– Як чому, що це Ви таке питаєте (обурився)? Я ще у 2014 році мав призиватися,
пройшов комісію та в мами трапився інсульт, довелося залишитись. У наступному році мої документи здали в архів, адже
мені виповнилося 50 років. Та знайомі
хлопці, які працюють у військкоматі, переклали мою справу наверх і я був відправлений в АТО. Про війну…, а що про неї говорити, тоді в 2016 році важко було, не хочеться згадувати, – порушуючи довгу, незручну паузу, запитую.

– Чим займаєтесь, коли буваєте вдома?
– Молюся.
– Ходите до церкви?
– Ні, молюся в місцях сили, це там, де,
як правило, будують церкви, там я черпаю
енергію космосу.
– Це де?
– Ой, воно Вам тра? Ви ж не зрозумієте.

– Вікторе, де ви мешкаєте?

– Скажіть, я дуже постараюся зрозуміти (посміхаюся).

– Тепер маю кімнату в гуртожитку, 12
квадратних метрів, спільна кухня, вбиральня і душ. З дружиною розлучилися
ще до війни, виростили двох дітей – сина і
дочку, живуть в орендованих квартирах. Я
ж перебиваюсь у казенних будинках. Двічі
на рік проходжу обстеження у лікарнях
для підтвердження групи інвалідності.
Ось тут я перший раз, надана можливість
двічі лікуватися в госпіталі, що в Клевані,
а ще в Куяльнику «на грязях».
Важкими видалися останні три роки,
здається зайшов у глухий кут, все якось
ніяк, і саме тепер коли мав надію вилікуватися, почати життя заново, раптом все
обірвалося, вбило мою останню надію. Це
сталося в госпіталі після детального обстеження новим апаратом. Молода спеціалістка протягом трьох годин вивчала нервові закінчення, наповнення моїх кровоносних судин, стан рухового апарату і

– Коли перебував у Куяльнику в санаторії, піднявся на гору. Мій знайомий мав
рамку, ну, знаєте, та, що вимірює силу магнітного поля, так вона там дуже швидко
рухалася! Це було саме те місце. Розкинувши руки, я лежав на спині, вдивляючись в бездонне небо і... не повірите,
відчув, як кожну клітину мого тіла поступово наповнює цілюща енергія космосу.
Кайф... я просто відчув приплив сил.
Пізніше двічі легко підіймався на цю гору.
Само собою, молюся у звичайній церкві,
для прикладу, в церкві святого Пантелеймона, що в Клеванському госпіталі.
Шкодую, що маючи диплом будівельника
(закінчив інститут водного господарства,
промислове та цивільне будівництво),
більше ніколи не зможу реалізуватися, як
спеціаліст. Уявіть, що третій корпус даного центру розпочинала будувати наша
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вдруге.
Розмовляти важко, бо з усіх
сторін доносяться коментарі, розмови, гумор: «Ой, треба поголитися, аби на відео мати гарну
подобу».
– Поголи вуса!
– Ні, це мої антени.
На мить відриваюся від розмови й звертаюся до чоловіка з милицями.
– Ні, не біжить голитися, ваші
вуса не варто голити, втратите
свій особливий шарм.
Знову чути дружній сміх: «Хаха-ха!». Тепер розумію, що для
спілкування необхідно виокремитися. Відходимо трохи поодаль.
– Пане Федоре Вам тут подобається?
– Як Вам сказати. Тут я на волі,
можу спілкуватися з іншими
людьми, бачите, як тут весело.
Проходжу лікувальні процедури: масаж,
ой... дайте збагну, щось таке на голову намотують і воно шкрябає! І на спину щось
кладуть, то це пищить. Я розумію, що одужання уже не буде, все-таки вік. Та перебування в центрі додає сил, тіло наповнюється енергією, а думки – позитивним настроєм. Як житиму, то наступного
року ще приїду.

фірма, а зараз я тут проходжу реабілітацію. Ось така іронія долі... та жити треба!
Розкланюючись, намагаюся якось підбадьорити Віктора, що все, мовляв, буде
добре, попереду довге життя, а у відповідь
чую: «На все воля Божа!».
До автобуса, який доправить мене в
Рівне, залишається година, тому поволі
рухаюся до виходу. Тут на мене чекає гурт
чоловіків на візках, до яких уже дійшли
чутки про «журналістку з Рівного». Підходжу, вітаюся. Уважно розглядають мене
і навперебій щось запитують. Звертаюся
до першого від мене чоловіка на візку.

– Вдома виходите на вулицю?
– Я живу на другому поверсі, коли тепло спускаюся вниз. За багато років призвичаївся, помаленьку, опираючись на поручні, ніби з’їжджаю. Довгий і трудний
цей процес, але іншого не дано. А колись
був молодий, життя вирувало. Закінчив
інститут водного господарства, механічний факультет. Планував ціле життя,
мріяв, а вищі сили якось так розпорядилися.
До нас приєднується чоловік середнього віку, який, вмостившись на лавочці, гріє
на сонечку куксу ноги, знайомлюся.

– Скажіть, звідки Ви приїхали? Чи можу
я записувати розмову?
– Так, так, будь ласка. Я Федір Степанович, приїхав із Рівного, мені 67 років.
Багато уже... (зітхає) Ісус Христос прожив
лише 33 роки. Більше ніж 25 років минуло, як я переніс інсульт, з того часу маю
статус людини з інвалідністю. Тут уже
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– Я – Анатолій Михайлович із Костополя, маю інвалідність III групи, раніше
була II, хоч, ампутована після тромбозу
нога, так і не відросла (посміхається). Усе
життя працював водієм, об’їздив весь
СРСР. Живу з дружиною, яка також має
інвалідність II групи. Проте їхати сюди ні
за які гроші не хоче. Каже: «Як надивилася на людей з порушеннями рухового апарату, стало страшно. Ой, «нікогда», ні за
які гроші не поїду, краще не бачити й не
думати про це».
– Як змінилося Ваше життя, коли 4 роки
тому втратили ногу?
– Ніяк, щоправда, спочатку було важко
психологічно, пізніше оговтався. Я все
роблю: прибираю в квартирі, внуків гляджу, ходжу в магазин, у батьківській хаті,
що в селі Тихе, порядки наводжу, на табуретці кошу траву, шкода батьків уже
немає. Усе нормально. Живу повноцінним
життям. Діти, внуки – всі допомагають.
Три місяці тому я нічого не міг їсти, обслідувався в обласній лікарні, зробили операцію на кишківнику. Ви ж здогадуєтесь,
скільки це коштує грошей. Допомогли:
одна сестра – в Ізраїлі, інша – в Польщі,
син – у Рівному. Скинулися дружно, і ось,
я тут, перед вами – живий і здоровий. Для
того, щоб краще пересуватися, хотів придбати електроскутера, однак лікар заборонив, бо каже, що на одному оці маю катаракту.
– Вам тут добре?
– Добре, колектив хороший, приймаю
процедури і годують непогано, одним словом усім задоволений. Кажете дозвілля? А
що дозвілля. Вечорами збираємось,
співаємо, анекдоти розповідаємо. Одним
словом, весело тут.
Після цих слів було чути як підбадьорилися, загомоніли чоловіки, вони жартували й голосно сміялися. Запитую:

– А чи є у вас свій керівник, «заводіла»,
який організовує такі посиденьки?
Довга пауза....
– Та… немає.
З гурту чоловіків, які вподобали уже
три лавки, чути:
– Микола – тамада! Та що Микола, він
завтра їде. Василь, Василь організовує
танці.
– Ви танцюєте із жінками на візках?
І відразу в моїй уяві постають ймовірні
пари з присутніх жінок та чоловіків.
– Та які там танці – жінкам уже по 6070 років.
Чути чоловічий голос:
– Приїдуть молоді! Ха-ха-ха!
І знову лунають дотепні жарти, сміх.
Усі щиро сміються не тільки над іншими, а й над собою, і це допомагає кожному
на мить полинути в період щасливої молодості, на деякий час забути про свої проблеми та неповносправність. Панує позитивна аура, усім тут легко і комфортно.
Ніби радіє разом із усіма й сонячний зайчик. Пробиваючись крізь віти дерев, він
лоскоче чоловікам щоки, носа, грайливо
заглядає в очі, перестрибує на хворі
кінцівки й ніжно зігріває їх.
PS. Із хорошим настроєм покидаю Рівненський обласний центр комплексної
реабілітації. Уже в автобусі подумала, що
велика армія бібліотекарів Рівного змогла
б подарувати маленьку дещицю радості
цим вразливим людям через масові заходи, соціальні проєкти й реально допомогти
стати на мить щасливішими, повірити в
себе й покращити не лише фізичне, але й
психологічне здоров'я.
Раїса Щербан

Роботи підопічних центру
КЗ «Рівненський обласний
центр комплексної реабілітації» РОР
дивіться на обкладинці бюлетеня
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Основні аспекти забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації осіб і дітей
з інвалідністю, інших окремих категорій населення
4 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321», відповідно
до якої суттєво змінено Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і
виплати грошової компенсації вартості за
самостійно придбані технічні та інші засоби
реабілітації.
Розглянемо зміни. Основні зміни, які стосуються органів місцевого самоврядування:
для забезпечення засобами реабілітації особи можуть звернутись до органу місцевого
самоврядування онлайн.
Для забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації або виплати компенсації особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники можуть звернутись з відповідним пакетом документів:
– до структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;
– до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад;
– до центрів надання адміністративних
послуг;
– через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю;
– через Єдиний державний вебпортал
електронних послуг.
Через електронний кабінет особи та Єдиний державний веб-портал електронних послуг заява подається із застосуванням електронного підпису.
Фонд соціального захисту інвалідів
приймає рішення про забезпечення громадян засобами реабілітації.
Територіальні відділення Фонду після
отримання документів формують в електронній особовій картці особи з інвалідністю,
дитини з інвалідністю, іншої особи в банку

даних електронне направлення на первинне
забезпечення засобами реабілітації. Після
формування направлення територіальне
відділення Фонду інформує протягом трьох
робочих днів через орган місцевого самоврядування, орган соцзахисту (Центр надання
адміністративних послуг), засоби телекомунікаційного зв'язку або через електронний
кабінет особи, або через Єдиний державний
вебпортал електронних послуг, про це особу
з інвалідністю.
Забезпечення громадян засобами реабілітації здійснюється шляхом укладання договору між Фондом соціального захисту
інвалідів та підприємством.
Міністерство соціальної політики на основі сформованих в банку даних попередніх
замовлень спрямовує бюджетні кошти Фонду для оплати підприємствам вартості виданих виробів та наданих послуг згідно з укладеними договорами та актами прийняттяпередання робіт (надання послуг) підписаними керівником (уповноваженою ним особою) підприємства та територіальним
відділенням Фонду, і перерахованих коштів
підприємствам з початку бюджетного року.
Забезпечення особи засобами реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів
реабілітації здійснюються згідно з договорами, укладеними територіальним відділенням Фонду з підприємством. Забезпечення засобами реабілітації здійснюється
підприємством протягом не пізніше, ніж за
45 робочих днів з дати надходження щомісячних бюджетних асигнувань в межах
створених попередніх замовлень.
Додатково повідомляємо, що Рівненським обласним відділенням Фонду соціального захисту на забезпечення технічними засобами реабілітації профінансовано 22 112 403 грн, особам з інвалідністю
видано ТЗР – 5 120 шт.
Ярослав Єлагін, заступник директора
РОВ Фонду соціального захисту інвалідів
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Про зміни в пенсійному забезпеченні з 01.07.2021
З 1 липня 2021 набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до Закону України від 29 червня 2021 р. № 1584-ІХ «Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796ХІІ (далі – Закон № 796-ХІІ)» в частині
визначення мінімальних розмірів пенсій по

інвалідності та розмірів мінімальних пенсійних виплат».
Згідно з пунктом 2 статті 54 Закону України № 796-ХІІ, в усіх випадках розміри
пенсії по інвалідності, що настала внаслідок
каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть бути
нижчими:

Відповідно до пункту 2 статті 60-2 Закону №796-ХІІ, у разі якщо в осіб із числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених статтею 10
Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», стосовно
яких встановлено причинний зв"язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а
також осіб, які брали безпосередню участь у
ліквідації інших ядерних аварій та їх
наслідків, у ядерних випробуваннях, у
військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів
та здійсненні на них регламентних робіт,
внаслідок чого стали особами з інвалідністю, щомісячний розмір пенсійних виплат
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги,
сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною) не досягає в осіб з інвалідністю І
групи – 100 відсотків, в осіб з інвалідністю ІІ
групи – 80 відсотків, в осіб з інвалідністю ІІІ

групи – 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується
для обчислення пенсії за попередній рік, таким особам з інвалідністю виплачується щомісячна державна адресна допомога до
пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених
розмірів.
До відома: середня заробітна плата (доходи) в Україні, з якої сплачено страхові
внески та яка враховується для обчислення
пенсії за 2020 рік становить 10 340,35 грн.
Мінімальні розміри пенсійних виплат
для осіб з поміж учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
І категорії: – для осіб з інвалідністю І групи
– 10340,35 грн (10340,35 грн х 100%); – для
осіб з інвалідністю ІІ групи – 8272,28 грн
(10340,35 грн х 80%); – для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 6204,21 грн (10340,35 грн х
60%).
Перерахунки пенсій з 01.07.2021
Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» з
01.07.2021 збільшено розмір прожиткового
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мінімуму для осіб що втратили працездатність із 1769 до 1854 гривні.
Перераховано пенсійні виплати: – пенсіонерам, які мають повний страховий стаж
збільшено розмір мінімальної пенсії за
віком; – пенсіонерам що не працюють, які
мають значну тривалість страхового стажу і
в яких пенсії більші за мінімальні, перераховано доплату за понаднормовий стаж,
який визначається у відсотках від розміру
прожиткового мінімуму;
Перераховано мінімальні пенсійні виплати:
1) для осіб, що одержують пенсію в мінімальному розмірі, виплати становлять 1854
грн. (1 прожитковий мінімум);
2) мінімальна пенсійна виплата шахтарям 5562 грн. (3 прожиткових мінімумів);
3) пенсії у зв'язку з втратою годувальника на 1 дитину – 100% прожиткового
мінімуму, на 2 дітей – 120% прожиткового
мінімуму, 3 дітей і більше – 150% прожиткового мінімуму;
Перераховано доплати та надбавки:
– пенсії за особливі заслуги перед Україною (20-40% прожиткового мінімуму);
– підвищення учасникам бойових дій
(25% прожиткового мінімуму) та особам з
інвалідністю внаслідок війни – (30%, 40%,
50% прожиткового мінімуму залежно від
групи інвалідності);

– підвищення учасникам війни (15-20%
прожиткового мінімуму);
– підвищення членам сімей ветеранів
війни (10%, 25% прожиткового мінімуму);
– підвищення жертвам нацистських переслідувань та членам їхніх сімей (10%, 15%,
25%, 30%, 40%, 50% прожиткового мінімуму
залежно від їхнього статусу);
– розмір максимальної пенсійної виплати (10 прожиткових мінімумів) – 18540 грн;
– державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни
(15-100% прожиткового мінімуму);
– надбавка донорам (10% прожиткового
мінімуму на 1 особу в розрахунку на місяць
– 229,40 грн);
Водночас із 1 липня отримувачам
пенсій, яким призначено пенсії згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» за зверненнями що надійшли по 31 грудня 2020
року, і які не перераховували із січня по липень 2021 року включно у зв'язку зі
збільшенням прожиткового мінімуму чи
мінімальної заробітної плати та не індексували на коефіцієнт 1,11 встановлюється
доплата до пенсії в розмірі 100 гривень
(стосується пенсій призначених із 2018
року та осіб які продовжують працювати).
Мінімальні пенсійні виплати для осіб
з інвалідністю внаслідок війни
(див. табл.)

Підвищено мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю 1 групи – з 01.07.2021 розмір пенсійної виплати становить – 2200 гривень (2200-1854=346 грн).
Олена Бойко
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Кожен має право на захист
моги, де забезпечать право на захист безоплатно.
Пам'ятай! Нічого не підписуй до появи
батьків або захисника та, попередньо, не
прочитавши текст! Ти не зобов'язаний доводити свою невинність. Доводити твою вину
мають правоохоронні органи, а ти разом з
адвокатом маєш право оскаржувати незаконні дії або перевищення службових повноважень посадових осіб. Крім того, якщо
до тебе було застосовано фізичну силу поліцією, ти маєш право, щоб тебе оглянув
лікар та зафіксував факт побиття. Адвокат
допоможе тобі захистити права.
При затриманні неповнолітній має право:

У системі Безоплатної вторинної
правової допомоги (БВПД) в цьому
році з'явився новий проєкт – волонтерський рух, участь в якому може
взяти кожен. Я, Станіслав Голуб, є
наймолодшим волонтером системи
безоплатної правової допомоги в Україні, і хочу розповісти про захист
прав неповнолітніх.
Робота волонтера полягає в донесенні
інформації до кожної людини, і, звичайно ж,
до кожної родини, де є люди з інвалідністю
чи діти з інвалідністю – про можливості скористатися гарантованою державою безоплатною правовою допомогою. Підвищити
поінформованість та освіченість дітей та молоді, про захист своїх прав та обов'язків,
щоб кожен вмів захистити порушене право.
При цьому активно використовуються всі
засоби комунікації: ЗМІ, масові заходи, групові та індивідуальні бесіди тощо. За моєю
участю проведено багато заходів: у бібліотеках, школах та інших навчальних закладах.
Нині досить низький рівень правової освіченості дітей та молодих людей з інвалідністю, які сприймають світ особливо і не
мають життєвого досвіду. Здебільшого ця
категорія людей не знає, як захистити свої
права, куди звертатися за допомогою, і про
те, що завдяки роботі системи БПД ця допомога є безоплатною.
Така правова обізнаність особливо важлива для дітей при їх затриманні, що, на
жаль, останнім часом трапляється часто. Отже, неповнолітній повинен знати, що згідно
чинного законодавства про факт і місце затримання його обов'язково повідомляється
батькам або особам, що їх замінюють. У разі
затримання неповнолітній має повідомити
поліцію, а якщо він має інвалідність, то повідомити додатково про стан здоров'я. Варто вимагати: щоб батьків було повідомлено
якнайскоріше та захисника після затримання. І пам'ятати, що можна звернутися до
Центру надання безоплатної правової допо-

– давати показання або відмовлятися давати показання і відповідати на запитання;
– мати захисника і побачення з ним до першого допиту;
– подавати докази, заявляти клопотання і
відводи;
– вимагати перевірки прокурором правомірності затримання;
– подавати скарги на дії і рішення особи, яка
проводить оперативно-розшукової дії та дізнання, слідчого, прокурора;
– користуватися юридичною допомогою захисника;
– оскаржувати постанову по справі.

Адреси центрів БПД Рівненської області.
Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Рівненській області: вул. Кавказька, 7, м. Рівне, 33013, Україна. Телефон:
черговий (цілодобово): (067)604-59-55;
тел./факс: (0362) 46-01-09
Email: office.rivne@legalaid.rv.ua
Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Телефон: (097) 313-20-44; (0362) 62-07-88.
Email: rivne1.rivne@legalaid.rv.ua
Сарненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Телефони: (067) 856-74-35; (03655) 2-22-20;
(03655) 2-22-22
Email: sarny.rivne@legalaid.rv.ua
Станіслав Голуб,
волонтер системи БВПД
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Професіографічна екскурсія до салону краси
ністю імені З. А. Матвієнко, а саме професіографічну екскурсію у салон краси
«Luxury beauty club». У заході взяли участь
10 вихованців Центру. Відвідувачів радо зустріла власниця салону Ольга Огородник.
Вона розповіла, що вже четвертий рік, як
веде успішну діяльність у сфері надання
косметологічних і перукарських послуг, та
продемонструвала нове сучасне обладнання, умови праці спеціалістів.
Під час екскурсії вихованці Реабілітаційного Центру мали змогу спостерігати, як
працюють майстри салону (перукар та «манікюрник»), оглянули кабінет косметолога.
Декілька сміливців мали можливість відчути себе клієнтами та взяли участь у майстеркласах, які провела Ірина Гольонко, кваліфікований перукар-модельєр. Пані Ірина успішно закінчила навчання у Рівненському
центрі професійно-технічної освіти ДСЗ та
наразі працює у салоні краси на постійному
місці роботи.

За ініціативи фахівців відділу взаємодії з
роботодавцями Вараської міської філії
Рівненського обласного центру зайнятості
був проведений профорієнтаційний захід
для вихованців Вараського міського центру
комплексної реабілітації для осіб з інвалід-

Юлія Головченко, заступниця начальника
відділу активної підтримки безробітних
Вараської міської філії ОЦЗ

Історія працевлаштування особи з інвалідністю
«фахівець з інформаційних технологій», а за
професійним досвідом – «лісоруб».
Пошуки роботи були тривалими та наполегливими. Ускладнювалось це значним
браком вакансій, а також місцем проживання клієнта у сільському віддаленому населеному пункті.
Разом із тим, Олександр старанно виконував усі рекомендації кар’єрного радника і
зрештою його вдалось працевлаштувати
«лісорубом» до ФОП Сергія Демарчука. У
результаті мета досягнута – людина має
роботу й, відповідно, дохід, а роботодавець –
старанного працівника.
Впродовж року кар’єрним радником за
Олександром Хомичем здійснюватиметься
соціальний супровід.

Питання повернення на ринок праці осіб
з інвалідністю не втрачає своєї актуальності
й залишається на особливому контролі у
фахівців Дубровицької районної філії
Рівненського обласного центру зайнятості.
Ця категорія людей потребує додаткової
уваги та вимагає індивідуального підходу до
кожного, адже вони мають свої особливості
та характерні вимоги щодо працевлаштування. Тому доводиться докладати чимало
зусиль, щоб допомогти з роботою. Інколи
пошуки роботи можуть затягнутись і на тривалий термін, але спільними зусиллями
вдається досягнути бажаного результату.
Вартує уваги цьогорічна історія працевлаштування Олександра Хомича, який
має проблеми зі слухом.
Він звернувся за допомогою у працевлаштуванні до Дубровицької районної
філії у травні 2020 року. За освітою чоловік

Воробей Наталія, начальниця відділу
активної підтримки безробітних
Дубровицької районної філії ОЦЗ
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Захід для людей з інвалідністю
У Здолбунівській районній філії
Рівненського обласного центру зайнятості
відбулася групова консультація для безробітних осіб з інвалідністю із залученням соціальних партнерів. Мета заходу – надання
соціальних послуг, інформаційно-консультаційної підтримки та підвищення поінформованості даної категорії громадян. У заході
взяли участь начальниця відділу обслуговування громадян (сервісний центр) № 6 Управління обслуговування громадян голов-

ми вакансіями, можливостями проходження професійного навчання на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти
ДСЗ, з чинним пенсійним законодавством
щодо умов призначення пенсій по інвалідності відповідно до наявного страхового стажу, вимог до призначення та правил нарахування пенсій по віку для осіб з інвалідністю,
з можливістю отримання особами з інвалідністю безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги для допомоги у роз’ясненні законодавства, складанні
заяв, скарг, інших
документів правового характеру,
залучення адвоката за кошти
держави
для
представництва
інтересів у суді у
цивільних та адміністративних
справах, з дією в Україні мораторію на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення та термінами його скасування.

Захід у Здолбунові

ного управління Пенсійного фонду України
в Рівненської області Світлана Жовтанюк та
головна спеціалістка відділу Здолбунівського бюро правової допомоги Наталія Михальчук.
Учасників заходу ознайомили з послугами служби зайнятості, наявними актуальни-

Оксана Шнайдер,
заступниця директора
Здолбунівської районної філії ОЦЗ

Старшокласники з особливими потребами
завітали до Острозької міськрайонної філії
власної відповідальності за вибір майбутньої професії, зміцнення позитивних цінностей та переконань стосовно майбутньої
професії начальниця відділу активної
підтримки безробітних Острозької
міськрайонної філії Рівненського ОЦЗ
Людмила Вус-Столярчук провела профорієнтаційний урок для старшокласників.
Як стверджують психологи, проблема
вибору професії одна з найважчих. Зараз
молоді необхідно вибрати не лише професію, а весь свій майбутній шлях у житті.

У рамках проведення профорієнтаційної
роботи учні 10 класу КЗ «Острозька спеціальна школа І-III ступенів №1» відвідали
Острозьку міськрайонну філію Рівненського обласного центру зайнятості. Захід
відбувся з метою розширення знань учнівської молоді про різноманітний світ професій,
підвищення мотивації до пошукової діяльності з питань вибору професії та орієнтації
на робітничі професії, які мають попит на
ринку праці.
Для формування в учнів усвідомлення
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Острог. Профорієнтаційний урок для дітей з інвалідністю

Для цих підлітків вибір набагато менший,
адже основним чинником є стан здоров’я та
рекомендації медиків. Під час заходу з юнаками та дівчатами обговорили формулу вибору професії «Хочу, можу, треба», опрацювали сім кроків вибору професії, розглянули
типові помилки.

На завершення зустрічі майбутнім випускникам дали відповіді на запитання та
обговорили із вчителями перспективи подальшої співпраці.
Людмила Вус-Столярчук, начальниця
відділу активної підтримки безробітних
Острозької міськрайонної філії ОЦЗ

«Господи, скажи, мій добрий Отче,
кольором яким створив Ти небеса!?»
усім, хто дотичний до створення і провадження в життя служби супроводу.
А підприємством, яке стало майданчиком
для організації надання послуг із супроводу
людей з інвалідністю по зору стало усім
відоме підприємство об’єднання громадян
Рівненське учбово-виробниче підприємство
УТОС на чолі з Ігорем Подранецьким.
Серед запрошених гостей були і тодішні
міський голова Володимир Хомко та його
заступник Сергій Васильчук, і голова обласної державної адміністрації (на той час)
Олексій Муляренко. Це ті люди, без яких
«життя» соціального проєкту було б неможливим.
Аби ідея була втілена в життя, потрібна
щоденна рутинна робота. Це і підготовка та
оформлення відповідних документів, і координація надважливого питання – підбору зпоміж безробітних для супроводу саме тих
людей, хто, дотримуючись благородної
мети, зможе простягти надійну руку допо-

У Рівному відбулася зустріч-ретроспектива «Ми будемо Вашими очима». А
присвячена вона десятій річниці старту соціального проєкту – служби супроводу людей, які мають вади зору.
У кожної річниці є свої джерела, свій перший крок, відлік усього шляху. Потім ми рахуємо роки, кажемо про здобутки… Але є
перша мить, мить народження ідеї.
Ідейною натхненницею створення у
Рівному ще у 2011 році служби супроводу
була Тетяна Войтович. Ініціативу підхопила
Рівненська обласна служба зайнятості й…
«колесо закрутилося». Керманичем у цій
справі став директор Рівненської обласної
служби зайнятості Іван Ткачук.
Тетяна Войтович – активна громадська
діячка, ініціаторка багатьох культурних
проєктів міста для людей з інвалідністю, керівниця благодійної організації «Обличчям
до істини». Тетяна Федорівна розповідала,
як народилася ця ідея і безмежно дякувала
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моги незрячим людям, які опинилися у
важкій життєвій ситуації. Про це і говорили
директор Рівненського міського центру зайнятості Володимир Даценко та його заступниця Світлана Ротар.
І, безперечно, нинішня влада всіляко
підтримала цей соціально значущий, такий
необхідний людям з вадами зору, проєкт.
Заступник Рівненського міського голови
Юрій Поліщук запевнив, що двері його кабінету завжди відчинені і люди, які потребують допомоги, можуть бути впевнені, що
вони не одні.
Звучали слова вдячності та були відзначені й нагороджені пам’ятними подарунками ті люди, які упродовж усіх десяти років брали участь в організації та провадженні супроводу осіб з вадами зору, які
своєю благородною працею створювали і
створюють умови для всебічної участі лю-

дей з вадами зору в житті суспільства, які
поліпшують спосіб життя цих особливих
людей, людей, які бачать серцем.
Люди з інвалідністю наділені безмежними талантами, які розкривають їх багатий
внутрішній світ. І тут, під час зустрічі, вони
дарували усім нам хороший настрій своїми
художніми виступами.
Зустріч завершилася. Дуже хочеться,
щоб атмосфера цього маленького ювілею залишила у душах спокій, тепло і надію. Життя триває. Сподіваємось, будуть нові
зустрічі, і розпочата у 2011 році благородна
справа житиме ще не один десяток років.
Здоров’я усім, успіхів, удачі та миру!
Вікторія Пелех,
заступниця начальника відділу
організаційної роботи та архівної справи
Рівненського міського ЦЗ

Підтримуємо своїх клієнтів
і після працевлаштування
Коронакриза внесла свої корективи у
життя чи не кожної людини. На підприємствах змінились графіки роботи – хтось працює на неповний робочий день, а хтось узагалі втратив роботу. Та й кількість вакантних посад зменшилась. Порівнюючи з докарантинними часами, сьогодні зростає конкуренція серед претендентів на вільні робочі
місця. А якщо це люди з інвалідністю, то тут
виникає ще більше проблем з працевлаштуванням.
Як знайти роботу людям з інвалідністю?
А тим паче тим, хто повернувся з-за кордону
та втратив будь-які навички пошуку роботи
в Україні.
Саме із такою проблемою зіткнулася
пані Тетяна. Пошуком роботи почала займатися відразу. Після реєстрації у Рівненському міському центрі зайнятості спільно з кар’єрною радницею Мариною Прокопюк була
розроблена стратегія пошуку роботи — проходити якомога більше співбесід, навіть
якщо є певні обмеження в роботі з боку
лікарів та проблеми зі здоров’ям. Однак, все

це компенсувалося великим «багажем»
знань, навичок і компетенцій у сфері аудиту,
аналізу фінансового стану організацій, а ще
– велика віра у себе.
Саме завдяки своїм навичкам роботи у
Microsoft Word, умінню швидко набирати
та форматувати різноманітні тексти, опрацьовуванням табличних даних у формі
звітів Microsoft Excel пані Тетяна стала найкращою кандидатурою на заявлену вакансію «Міжшкільного навчального комбінату» на посаду «лаборант».
Співбесіда, хвилювання і ось він, результат – очікувана робота! А на додачу у рішучої та цілеспрямованої пані Тетяни великі
плани з вдосконалення та оптимізації своєї
майбутньої роботи. А кар’єрна радниця Марина Прокопюк і надалі буде супроводжувати свою клієнтку та, у разі потреби, надаватиме підтримку в адаптації до робочого
місця.
Вікторія Пелех, заступниця начальника
відділу організаційної роботи та архівної
справи Рівненського міського ЦЗ
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Діалог щодо ефективності працевлаштування
людей з інвалідністю
У питанні щодо повернення людей з інвалідністю до зайнятості в доступних їм за станом здоров'я умовах праці на допомогу приходить служба зайнятості. Адже прагнення
знайти роботу та бажання бути повноцінним членом суспільства вже свідчить про
активну життєву позицію людей з інвалідністю. До Рокитнівської районної філії
Рівненського ОЦЗ завітали на запланований захід 5 осіб з інвалідністю. Головна мета
зустрічі – мотивація до трудової діяльності,
сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю з-поміж безробітних громадян.
«Працевлаштування – це лише частина
послуг, які можуть отримати у службі зайнятості особи з інвалідністю», – наголосила
провідна фахівчиня з профорієнтації Наталія Артимовець. – «Окрім пошуку відповідної роботи, пропонуються послуги з професійного навчання. А у випадку, якщо особа ще не визначилася щодо майбутньої професії або бажає взагалі змінити сферу діяльності, є можливість пройти спеціальні профорієнтаційні тести та отримати фахову
консультацію щодо визначення профе-

сійного спрямування».
Відповідні заходи дозволяють різнопланово інформувати безробітних про послуги
служби зайнятості, знайомити з чинним законодавством та сприяти ефективному працевлаштуванню. Фахівець обговорила з
кожним безробітним конкретну ситуацію,
що дозволить пришвидшити працевлаштування, та надала обґрунтовані відповіді на
усі запитання.
Наталія Коханевич, начальниця відділу
активної підтримки безробітних
Рокитнівської районної філії ОЦЗ

«Все так не буде, а як буде – то не все».
Поезії Світлани Фостій
І не здаватись, не лякатись змінам,
Бо те, що не вбиває, те нас зміцнить,
Бо, як колись казали мудрі люди,
Все буде добре, і – все так не буде…

***
Все так не буде, а як буде – то не все,
Бо кожен день нам новизну несе,
Дарує досвід, почуття, емоції,
Нові можливості і дивовижні опції:
Відчути все, побувши в ізоляції,
Різнити справжнє і галюцинації,
Побачити нарешті, крок за кроком,
Життя своє незвичним «третім» оком…

***
Я народилася, кажуть, в сорочці,
В білій, з мереживом вишиванці,
Ще й на додачу в гарнім віночку,
Під щебетання птахів, уранці.

Побути із собою наодинці,
І знову по краплинці, по частинці
Віч-на-віч розмовляючи з душею,
На власне «Я» вернути привілею,

Я усміхалась, раділа, зростала,
Були моменти – життя не щадило.
Але на тілі моїм вишиванка
Від бід і напастей не раз захистила.
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Вже із роками зносилась, порвалась,
Вицвіла, та і нитки полиняли,
Але сорочку, що з Неба дісталась,
Я берегла і завжди доглядала.
Моя сорочка Любов'ю зоветься,
Та, що від Бога кожній людині
Вірою вишита, ткана Надією,
То ж одягаю її я щоднини.
***
Я навчилась любити справжнє –
Зі сльозами та із невдачами,
Хто відкритий, правдивий завжди,
Бо по іншому просто не навчений.
Може слів та емоцій занадто,
Може часом із себе виводять,
Та приємно мені визнавати –
В час незгоди такі не підводять.
Я горнулась колись до улесливих,
Лиш тому, що вважала: це лагідність.
Вислуховувала їх нотації,
Бо вони такі правильні й праведні.
Їх багато було, хто напористо
Вчив мене, як потрібно жити,
І так мало, хто тихо, без користі
Вмів приймати мене і любити.
Я навчилась ділитись отриманим
Від життя, і добром і незгодами
Я навчилась радіти взаєминам
І неквапливим, і з пригодами.

Світлана Фостій

А ранок буває з обіймами, з очима
сонливо замріяними
А ранок буває: проспала! Та й інших
проблем чимало.
А ранок буває щасливим, неспішним,
спокійним, сонливим,
А ранок буває з зарядкою, з цукеркою
чи шоколадкою,
Мій ранок різним буває,
одне я напевне знаю
Веселий, сумний чи ласкавий –
мій ранок завжди
починається з кави.

***
А ранок буває різним: піднесеним, добрим,
ніжним,
А ранок буває по-всякому, буденним,
незвичним, знаковим.
А ранок буває погожим, чи з холодом,
снігом, морозом,
А ранок буває схвильований, заплаканий
і згорьований…

***
Хто боїться розбитися, той не літає,
Але сам він не знає, як багато втрачає.
Бо, розправивши крила, літати у небі, –
Можливо, це все, що для щастя нам треба.
Наші крила, це мрії, солодкі надії,
І вибір за нами: їм жити, чи згинути.
Не зрікайся їх, бо лише мрійники можуть
Вільним птахом в небесні простори
полинути.

А ранок буває недоспаний, зі словами
образи гострими,
А ранок буває досвітній, інколи –
майже обідній.
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«Ми живемо доти, доки маємо інтерес до життя»
Писати щось про себе… не знаю, як вам,
а мені це чомусь дається з великим зусиллям. І не через небажання щиро розповісти про особисте, потаємне, злети й падіння, а якісь внутрішні побоювання, що
своєю відвертістю я можу когось образити
чи зачепити за живе.
Та пізно сумніватися, білий лист чистого ніжного паперу вже непомітно наповнюється рядками чогось власного, такого
різного, але пережитого і цінного, адже все
це – мій досвід, моя непроста наука, мої
висновки, а не усього лише –банальна,
суха біографія: народилася-навчалася,
працювала і так далі.
Не знаю, кому як, а мені чомусь все в
житті дається нелегко, а то і з величезними тратами сил. У чому мені дійсно пощастило, то це мати поруч тих особливих, дарованих долею людей, рідних чи просто
приятелів, які власне і пишуть разом зі
мною історію мого життя, новели мого
земного шляху. Та про це – згодом, буду
намагатися розповісти все за порядком.
Отже, народилася я на Поділлі, проживала в селі Устя, на Тернопільщині, що розташоване на мальовничих берегах в'юнкої,
мов змійка річки Нічлава, і потужної, широкої річки Дністер, які одного разу зустрівшись, злилися в тандемі, утворивши
устя, звідки власне і пішла назва села.
Я знову відволіклась на описи краси
місцевої природи, бо вона і на правду вартує того… а про себе… народилась я ніжками вперед, тоді ще медицина не була на такому високотехнологічному сучасному
рівні (це зараз внутрішньоутробно змінюють положення тіла дитини, щоб запобігти
травмам при народженні, чи роблять славнозвісний кесарів розтин). Отже, я «дістала» вже в перші хвилини життя дисплазію
і вивихи обох стегон. Батьків не поінформували про ризик ускладнень та ймовірну
інвалідність, тому моє захворювання виявили лише. згодом, коли почала ходити.
Недоліки намагалися виправити, чи то
пак, вправити найкращі ортопеди Терно-

Світлана Фостій

поля, але, як то кажуть, потяг пішов…Це
призвело до серйозного захворювання та
інвалідності.
Дитинство минало в селі, де не дивлячись на постійну важку роботу (дітей в
Усті привчають до роботи змалку, адже
село й досі славиться вирощуванням
ранніх овочів та величезними приватними
тепличними господарствами), я понад усе
любила дві речі: грати на улюбленому
інструменті й проводити час в бібліотеці,
чи вдома за читанням книг. Ірина Іванівна, наш сільський бібліотекар, іноді з побоюваннями записувала чергову книгу,
яку я вибирала для читання, адже це були
надто «дорослі» книги, зі складним
змістом, а дитячі книжечки мені вже були
не цікаві… Мені подобалося бродити двома великими залами із величезними, аж до
стелі, стелажами із книгами, які мали
особливий, терпкувато-солодкий запах.
Цей запах вабив чимось невідомим: цікавими пригодами, незвичайними відкриттями й можливістю переміщатися у далекі
світи, різні епохи, перевтілюючись у
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відважних мандрівників, витончених, романтичних леді чи комічних і смішних
персонажів… Подібні відчуття я мала і граючи на фортепіано, адже музика несла на
своїх хвилях в епоху Моцарта, Шопена чи
Дебюссі й образи щоразу оживали в моїй
ще не сформованій дитячій душі. Я жила
якимось надто ідеальними, піднесено-романтичними очікуваннями, у своєму особливому, правильному, доброму світі, де
немає підлості, брехні, зради, а добро завжди перемагає зло…
Та повернімося знову в реальність, бо
там якраз було все навпаки. Я іноді з якоюсь наївністю і безпосередністю намагалася зрозуміти, що не так, чому до мене не
всі ставляться добре, чому я так стараюся,
намагаюся бути хорошою і слухняною
дівчинкою, але у відповідь чую не похвалу,
а «так і повинно бути», або «ти можеш
краще». .. Так, батьки мене не балували,
були досить строгі й, як і більшість батьків
тої радянської доби, значну частину свого
часу проводили на роботі, нами з братом
займалася Бабуся. Я не помилилася, набравши слово «Бабуся» з великої букви,
адже вважаю, що вона того варта. Саме Бабуся навчила мене найголовнішого – любити Бога і людей. Бога – бо він наш Творець, людей – тому, що вони Боже творіння… Вже в підлітковому віці я почала шукати Його, намагаючись зрозуміти, відчути, впускаючи й запрошуючи у всі сфери
свого власного життя, адже без Бога я б не
могла любити тих, хто поруч, розуміти,
пробачати, відпускаючи образи й гнів. Бабуся була неграмотною, але знала багато
пісень, казок, оповідань, вміла гарно готувати та вишивати. Поряд із нею завжди
було тепло, пахло чаєм з різноманітних
трав та свіжою випічкою. Вона любила чистоту та порядок, завжди була щедрою та
милосердною до нужденних, не боялася
пускати в хату подорожніх, щоб нагодувати й дати чогось із собою – одежину чи
їжу. Бабуся вміла ділитися, не була пихатою чи зверхньою з людьми, її поважали, а
іноді й побоювалися, бо не любила непристойних жартів чи скабрезності, мала чут-

тя на людей і впускала у своє життя лише
вибраних… Про Бабусю я можу написати
роман, трилогію, бо її життя – це непрості
випробування, робота на німця, догляд за
хворою мамою, голод, нещасливе подружнє життя і постійні турботи за своїх
чотирьох дітей, а згодом – і за онуків.
Низький поклін їй і велика подяка, бо
вона, сама того не знаючи, власним прикладом вплинула на все моє подальше
життя.
Бабуся шкодувала мене більше за всіх,
адже в селі, якщо ти ходиш власними ногами, то й працювати мусиш, а я хоч і ходила на своїх двох, часто жалілася на біль,
набряки, розуміла, що я не така фізично
сильна та витривала, як мої однолітки.
Ноги підводили, але болі я не відчувала,
коли поринала в черговий роман чи музикувала, загубившись в часі. Кажуть, коли
чогось одного бракує, воно обов'язково
компенсується чимось іншим, так і я отримала «в подарунок» від долі швидку моторику, рух в руках – я не лише швидко перебирала пальцями, граючи гами і етюди, а
й вправно робила будь-яку домашню роботу – чи то на городі, чи в хаті. І зновутаки все задля того, щоб швидше сісти за
улюблені заняття…
Але було ще одне хобі, я читала, що в
Японії це входить в перелік обов'язкових
предметів в школі – споглядання. Так, я
любила саме споглядати – тобто довгодовго сидіти, вдивляючись в спокійну
гладь ріки, полум'я вогню, обдивляючись
кожну травинку і квіточку, милуючись
краєвидами Наддністрянщини, заходом
сонця чи могутністю літньої зливи, кружляти в танку разом із першими сніжинками чи ходити по опалім листі, мружачи очі
від осіннього багрянцю... Це так прекрасно, коли ти почуваєш себе маленькою
піщинкою чогось велично-незмінного,
прекрасного, з чого можна ось так, споглядаючи, черпати такі необхідні сили для
того, щоб жити…
Як ви вже зрозуміли, я була трохи…. як
би то сказати…незвичною, нестандартною
дитиною, тому мала потребу у власному
40
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світі, де мала змогу бути собою…
Зрештою, я вибрала професію, де б мій
світ мав привілеї бути постійно наповненим, багатим, мрійливо-фантазійним, музичним. Навчання давалося непросто, але
навички родом із дитинства – наполегливість, прагнення до порядку, самодисципліна допомогли досягти хороших результатів : я закінчила училище імені Соломії Крушельницької й пішла працювати
в школу мистецтв, що була недалеко від
Тернополя, де я залишилась жити.
Моя мудра Бабуся, бачивши проблеми
зі здоров'ям, намагалася переконати мене,
що в місті буде легше жити, бо там не буде
потреби так важко працювати, як в селі.
Вона мала рацію : життя у великому обласному центрі було мені до вподоби, на
роботі все складалось легко, стосунки із
колективом, зі своїми учнями, батьками….
Дратувало лише одне : всі чомусь переймалися моїм сімейним станом і мене, 20тирічну, хотіли негайно видати заміж.
Ось ми і дійшли до найцікавішого,
адже я не хотіла заміжжя! В моєму надто
ідеалізовано-романтичному світі не було
місця ні для кого! Я вже пережила перше
кохання, зради, почуття без взаємності
(так буває – нас люблять, але ми не любимо, ми – любимо, та до нас – байдужі) і
зрозуміла одне: не судилось! Хіба що станеться диво. Воно таки трапилося, зовсім
несподівано і не там, де чекалося. Хоча ні,
я й не чекала, я змирилася, адже хворіла
(лікарка застерегла, що швидше за все я не
зможу народити). Постійні загострення –
лікування своїх хворобливо-болючих ніг.
Та не зважаючи на недугу, спецгрупу на
заняттях фізичною культурою, навіть
батьки не вважали мене хворою, адже знову ж таки спрацьовував стереотип: ходиш
самотужки, то можеш працювати і ніяка
ти не хвора! Тому мій внутрішній голос
часто промовляв : тобі і так добре, ти ж бачиш як живе більшість сімей, які в них
проблеми, невже і ти цього хочеш?
Та й до власного вигляду мала претензії: от моя подруга із довжелезними ногами, блакитними очима та русявим, куче-

рявим волоссям – то справжня красуня. А
я так – додаток, мале, із шапкою неслухняного волосся, та карими очиськами (не голубими!), ну – нічого особливого, звичайна, так собі… Та з оцим непорозумінням
(тобто зі мною) часто знайомились, брали
номер телефону і кликали на побачення…смішно сказати, навіть заміж пропонували, та я …. Казала сама собі : проїхали, яке
«заміж», якщо душі хочеться іншого, трохи далі від всього суєтного… в таке місце
(розглядався навіть монастир), де можна
продовжувати грати, багато читати, бути
ближчою до Бога… Часто, читаючи Біблію,
задавала собі запитання: для чого живу,
якщо у Бога є план на моє життя, то який
він? Саме в той період свого життєвого
пошуку я зрозуміла, що є багато речей, на
які ми не можемо вплинути, і навпаки – є
певні напрями, в яких ми можемо чогось
досягнути, якщо докладемо зусиль і будемо мати велике бажання та віру. Я не знала, чого саме хочу, і як мені далі жити, це
були нелегкі часи, я зачитувалася Словом
і вірила, що Бог поведе в потрібному напрямку.
Так і сталося – одного вечора, в потязі
по дорозі в Тернопіль, я зустріла чоловіка,
який перевернув моє життя з ніг на голову, свого майбутнього чоловіка, з яким разом ось уже 25 років. Ось я знову забігаю
наперед, базікало якесь, вибачайте за непослідовність. Бо вийти заміж виявилося
не так просто (пам'ятаєте, навіть фільм є
такий «Вийти заміж за капітана»). Ні-ні,
вам не здалося, саме за капітана, бо мій
майбутній чоловік служив у Збройних Силах України.
Варто знову поринути в спогади, повернувшись на мить в рідне село, де дівчата виходять заміж дуже рано, а в деяких
родинах долі дітей поєднують батьки (як
варіант сімейним положенням або живуть
довго і щасливо, або розлучаються ще на
першому році спільного, нав'язаного батьками, невдалого шлюбу). Саме той факт,
що я – дівчина, яка не вийшла заміж до 20ти років, дуже непокоїв моїх рідних.
Вони відверто раділи, коли якийсь хло41
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пець проводжав після концерту чи кіносеансу додому, з піднесенням кликали до телефону, коли телефонував хтось із моїх залицяльників, а вже коли мені приходив
лист, то просто сяяли від щастя… Кожен
мій приїзд до батьків супроводжувався запитаннями: ну коли вже? Може той чи той
хлопець? Коли мені стукнуло 20 – почала
гаснути надія в мами та Бабусі, вони вже
не так весело ставили подібні запитання, а
з сумом та докором.
Він з'явився в моєму житті несподівано,
неочікувано, чоловік, який пережив важку
особисту драму, втративши ще ненароджену дитину і молоду дружину, яка пішла
з життя через важку хворобу. Але не зважаючи на біль, на пережите, він ніби випромінював особливу щирість, тепло, біля
нього враз стало так затишно.
Чоловік, як істинний офіцер (а всі знають, що означає слово, яке дав офіцер),
сказав мені, що я буду його дружиною і
поїду з ним на місце служби. От так, це
якби мене запитали, чи хочу я заміж, звичайно відповіла б відмовою, а тут не питаючи, не даючи часу оговтатись від несподіваної пропозиції. Складнощі виникли з
боку моєї свекрухи, яка на той час, як то є
звичним для моїх односельців, вже сама
вирішила, з ким одружиться її син і з ким
йому буде добре. Вона не врахувала того,
що син для себе обрав мене, як то кажуть –
остаточно і безповоротно.
Сімейне життя складалося по-різному,
не зважаючи на прогнози лікаря, в нас народжувалися діти – першою донечка, далі
– двоє синів. Ми вчилися будувати стосунки, іноді здавалося, що не вберегти, не
втримати, не виправити. Дві сильні особистості, ми іноді поводилися доволі вперто,
намагаючись за будь-що довести свою
правоту. Але минуло багато часу, донька
Вікторія здобула освіту і вийшла заміж за
хорошого хлопця, син Дмитро пішов шляхом батька – він курсант військового навчального закладу, наймолодший син
Олексій – 11-тикласник, переможець обласних олімпіад з математики.
Напевно наймудріше і найкраще, що

ми змогли зробити для дітей, це – дати їм
можливість бути собою, не тиснути, не
примушувати, не переконувати, що добре,
а що ні, власноруч шукати, помилятися,
але намагатися знайти в житті те, що потрібне саме їм. Діти далися нам нелегко,
після народження третього – Олексія, здоров'я значно погіршилося (як виявилось
пізніше – народжувати з таким діагнозом
– ризик, але я тоді про це не знала).
Діти приносили багато турбот, але ще
більше радості та гордості за їх досягнення, багатодітність не вплинула на моє
рішення здобути ще одну освіту – хорового диригента, а згодом – закінчити магістратуру з музично-теоретичною спеціалізацією на відмінно. Я здобула хороший педагогічний досвід, працюючи в дитячому
садку музичним керівником, в приватних
студіях та музичних школах, викладаючи
гру на інструменті.
Я таки наважилася в дорослому житті,
цілком свідомо скласти заповіт з Господом через водне хрещення і отримала змогу із величезним задоволенням та насолодою, служити співом, власними авторськими піснями й концертмейстером в хорі
для людей з інвалідністю «Ти не один».
Згодом через стан здоров'я роботу в
дитячому садку довелося припинити, та
доля звела з чудовим танцювальним колективом «Ілюзія», де я із захопленням
працювала концертмейстером.
Одного разу я потрапила в університет
«Україна» на заняття для слухачів «Університету третього віку», а незабаром отримала пропозицію викладати там музичну терапію та музикознавство. Мені стало
надзвичайно цікаво, як то кажуть починало «затягувати», та так, що я вступила на
факультет психології й продовжую навчатися дистанційно, відвідуючи різноманітні онлайн-семінари та вебінари.
Життя надзвичайно цікаве і різноманітне: я беру участь в різних співочих проєктах, пишу музику і вірші, займаюся в нашому рівненському «Інваспорті», подорожую, знайомлюся з людьми. Я не боюся
починати щось кардинально нове, таке, як
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часи мені допомагають ВОНИ, близькі та
далекі (з кимось із друзів спілкування телефоном, або відеозв'язком) і я доволі
швидко відновлююся, повертаючись у
звичне життєве русло…
Не відчуваю себе «не такою», «інвалідною», навіть коли на мене співчутливо чи
то дивуючись (така молода і ходить з
ціпком) заглядають перехожі.
А проблеми, – вони є, як у всіх, в цьому
земному, нелегкому житті й не лише зі
здоров'ям, а й матеріальні, в стосунках –
що тут розповідати, кожен має свій «багаж» досвіду, який отримує у власних випробуваннях. Головне – не намагатися починати «все спочатку», це неможливо, а
рухатись з тієї точки, в якій зупинилися,
перепочили, набрались досвіду і – знову
вперед. Ми живемо доти, доки маємо інтерес до життя, і ні інвалідність, ні які інші
проблеми не мають бути нам перепоною,
якщо ми цього прагнемо всім серцем!

озвучення книг в бібліотеці, здобуття сертифікатів по ПТСР, по роботі зі сновидіннями, із МАК-картами. В мене є сертифікат про те, що я пройшла курси з надання
домедичної допомоги та підтримки, я –
студентка 4 курсу університету «Україна», а мої авторські пісні «Колискова для
бійця» та «Моє місто» виконує учасник
телевізійного проєкту «Голос діти» Назар
Власюк на великих урочистостях нашого
міста.
Чи заважає моя хвороба? Я намагаюся
вчасно лікуватися, відвідую лікарні та реабілітаційні центри, виконую всі профілактичні рекомендації лікарів. Так, загострень і болю не оминути, але це не є причиною для того, щоб відмовитися від всього,
що мене цікавить, чим мені подобається
займатися.
Я ще раз повторюся: мені пощастило на
тих людей, які поруч, тих, хто приймає
мене такою, як є, хто не соромиться мене.
Мої рідні й друзі дають підтримку і любов,
а я намагаюся відповідати їм взаємністю.
Коли мені болить, я іноді різка, а моментами – нестерпна, та пережити такі важкі

Світлана Фостій

Вірші Світлани Фостій –
у розділі «Творчість»

Надія ніколи не зникає
і саме цією надією є Бог!
Вперше до лікаря-офтальмолога стурбована матір звернулася в кінці серпня 1996
року, коли донечці був лише один місяць.
Жінка скаржилася, що її дитина не фокусує
погляд на яскраві предмети.
І тут почалося. Лікарня за лікарнею. Численні огляди та консультації лікарів і врешті
решт заключений діагноз: вроджена двобічна катаракта, вторинна збіжна косоокість,
амавроз обох очей, тобто дитина народилася
незрячою. Після цього було отримано рекомендацію на консультування до науководослідного інституту імені академіка Володимира Петровича Філатова в місті Одеса
для вирішення питання про термінове оперативне лікування.
Перед родиною постала страшна реалія,
перш за все фінансові витрати, щоб дати ди-

Народилася Ангеліна 15 липня 1996 року
в м. Березне в сім'ї робітника. Почуття переповнювали: радість, турбота, недоспані ночі.
Це перша дитина в сім'ї і такі трепетні клопоти як пелюшки, брязкальця, колискові,
ходіння на пальчиках аби не розбудити малечу, грудне вигодовування та особливий
контакт з мамою – це все крихітний згорточок щастя. Безцінний, мов всесвіт!
Все нічого. Дитиночка бажана, кохана…
та щось було не так. Серце матері почувало
неспокій і тривогу. Її малесенька доня дивилася крізь неї. Не помічала.
Люди кажуть, що ймовірно немовлята не
бачать до певного часу, але ж вони мають помічати якісь силуети, гру світла, рухи, водити оченятами, шукаючи маму, спрямовувати
на неї погляд, коли чують її голос.
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тині майбутнє. Мама новонародженої
дівчинки, Тамара, на той час працювала начальником страхової дільниці відділення
зв'язку «Укрпошта» в м. Березне, а тато був
звичайним робітником. Кошти, які отримували батьки були мізерними. Мрією ж бідолашної жінки було здійснення дива: аби її
донька могла бачити обличчя мами і стежку,
якою вона ходитиме. Матір не могла сидіти
склавши руки, потрібно було діяти. Шукати
гроші і везти дитину на лікування.
18 листопада 1996 року, після обстеження в Інституті очних хвороб і тканевої терапії ім. Філатова, на правому оці дівчинки
було проведено першу операцію, а через
кілька днів ще одну. В лютому 1997 року –
операція на лівому оці, після цього ще довге
лікування та реабілітація. Лікарями маленької Ангеліни були: доктор медичних наук,
професор Надія Федорівна Боброва та лікар
Ганна Миколаївна Дембовецька – у той час
найкращі спеціалісти, які могли лікувати катаракту.
Реабілітація в санаторії «Барвінок» на
Тернопільщині, виявлення глаукоми… і знову чимало обстежень, процедур та лазерних
терапій.
Це була тривала боротьба за можливість
бачити світ. Дівчинка стала зрячою, але
війна з недугою триватиме завжди: все життя доведеться лікуватися, носити окуляри та
щороку відвідувати офтальмологічні
клініки, аби не дозволити глаукомі «з'їсти»
її зір.
Дитинка росла досить активною. Малеча
любила розфарбовувати фломастерами
різні розмальовки, гортати сторінки яскравих дитячих видань «Малятко», «Яблунька», «Стежинка», слухати як мама читає для
неї казки та повторювати їх.
Згодом прийшов час іти до садочка, але
не так легко було матері влаштувати свою
дитину з вадами зору до місцевого дошкільного навчального закладу. Проте, той
хто стукає, тому й відкривають: завдяки наполегливості своєї матері дитина стала
відвідувати дитячий садок «Ромашка». В
колі діток Ангеліні було комфортно. Вона
гралася в гурті і через деякий час почала не

Ангеліна

тільки повторювати фрази за дітками, але й
міркувати та давати правильні логічні
відповіді.
Щоліта впродовж десяти років вона з мамою їздила на відпочинок та лікування до
санаторію.
У віці 7-ми років Ангеліна пішла до Березнівської загальноосвітньої школи № 2. Її
першою вчителькою була Марія Іванівна
Лашта. Навчання в школі давалося важко,
тому маленька учениця займалася індивідуально з Людмилою Василівною Дежнюк та Людмилою Миколаївною Нересницею. Завдяки цим заняттям дівчинка навчилася гарно читати і вчити вірші напам'ять.
Одночасно, вдома, з дівчинкою займалася
мама.
Після закінчення 2-го класу на родину
чекав новий удар, в Ангеліни діагностували
порушення слуху.
У київській клініці дівчинці провели обстеження та виписали безплатно два слухових апарати. Але тут сталося непередбачуване: шум, біль і гуркіт. Все це сильно і гучно
тиснуло на голову, тож від цих апаратів
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дівчинка відмовилася. Лише згодом, на зароблені мамою кошти, сім'я купила новий
слуховий апарат для дитини, яка мала всі
права навчатися та бути на рівні з іншими
дітьми.
Змалечку Ангеліна мріяла навчитися грати на фортепіано, однак не змогла опанувати гру на омріяному аристократичному музичному інструменті. Та й на той час дітей з
обмеженим зором та слухом до школи не
приймали.
Одного разу її найкраща подруга Вікторія запросила Ангеліну відвідати репетицію
духового оркестру, в якому вона грала.
Дівчинка також виявила бажання займатися в цьому колективі. Керівник оркестру
Петро Федорович Жабчик запропонував
Ангеліні грати на сопілці, вона погодилась.
Нині найулюбленіший твір Ангеліни це саундтрек до фільму «Титанік» «My Heart
Will Go On».
Додатково Ангеліна відвідувала гурток
малювання, вона вимальовувала у штрихах
весь свій біль та тривогу.
У 2010 році до неї прийшла муза. Спостерігаючи за чайками на березі моря в с. Лазурне, вона написала свій перший поетичний твір «Чайки над морем». Ангеліна завжди відчувала, що є якась велика невидима
сила, яка вестиме її до успіху і це перше натхнення було для неї знаком з неба.
Інколи їй боліло, що за станом здоров'я
вона навчалася індивідуально. Перебуваючи
в закритому просторі, інколи втрачала
надію, ставала слабкою та нездужала. Душу
наповнювало почуття самоти. Їй потрібен
був соціалізований світ, спілкування з друзями та колективом. 8-9 класи Ангеліна знову відвідувала школу. Її вчителем була Дзюба Тамара Анатоліївна. Саме ця жінка
відкрила в душі дівчинки любов до літератури.
І знову погіршення здоров'я та індивідуальне заняття вдома….
Випускний клас – дівчина відвідувала
школу і попри поганий зір та слух найкраще
в класі написала диктант з української мови.
Її мрією було вступити до вишу та стати або
музиканткою або лікаркою. Після трива-

лого лікування в медичних закладах і всього
пережитого хотілося присвятити себе людям, рятувати їх життя та допомагати берегти здоров'я. Проте через поганий зір цій мрії
не судилося збутися.
Тоді Ангеліна почала старанно відвідувати індивідуальні заняття у вчителя
музики. І знову розчарування… Вона не
пройшла на музичне відділення Дубенського коледжу.
Та все ж була і приємна новина. Отримані високі бали за іспит з літератури
дали можливість їй навчатися на державній
основі в цьому ж закладі і здобути професію
бібліотекаря.
Спочатку навчання давалося Ангеліні
легко, однак здоров'я похитнулося і знову
довгий період – лікарняна палата.
Набравшись сили протягом літа, дівчина
на другому курсі вирішила не лише наздогнати прогаяне, але й добре вчитися, аби довести, що вона дійсно гідна вчитися та бути
корисною в громадському житті коледжу.
Засвоїти навчальну програму допомагала
подруга Катерина Мороз. Екзамени за другий курс вона склала достроково.
Кожного літа дівчина з мамою їздили на
обстеження до Одеси, де планувалася операція на глаукому. Але трапилося диво! Ріст
глаукоми призупинився і лікарі порадили
не робити операції. «Ваша дитина поцілована Богом», – говорили медики матері,
відпускаючи Ангеліну додому.
Дівчина підтримувала добрим словом та
своєю незламністю жінок, які народжували
незрячих діток. Вона говорила: «Ми такими
народжуємося, щоб світ нас помічав і, щоб
люди вчилися співчувати».
У 2016 році Ангеліна вступила на III курс
Рівненського державного гуманітарного університету і саме в цей період родина переїхала на постійне проживання до смт Клевань на Рівненщині.
Тут студентка познайомилася й подружилася з викладачем психології Рибак
Вікторією Аркадіївною. Вікторія Аркадіївна
запросила Ангеліну до студії гончарства. А
також відкрила для дівчини, центр «Окуляр» для людей з інвалідністю, який працює
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мами» дівчина брала участь у місцевих літературних конкурсах. Також вона володіє
надзвичайним талантом декламування
віршів.
На шляху Ангеліни завжди траплялися
хороші люди. Духовною наставницею для
дівчини стала Галина Миколаївна Швецова-Водка, викладачка кафедри «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія». З
нею дівчина любила подовгу спілкуватися,
відчувала спокій та підтримку. Саме пані Галина допомогла Ангеліні повірити у себе постійно стверджуючи: «Шлях долає той, хто
не здається!». Можливо саме ці тихі години
спілкування відродили у серці дівчини прагнення до боротьби. Вона стала бажаною серед людей: в університеті, в колі однодумців
та друзів.
Як каже Ангеліна: «Надія ніколи не зникає і саме цією надією є Бог.! Саме Він дав
мені тих, хто не дає опускати руки й вірити,
що я зможу все. Я дякую родині, друзям,
усім хто був і є поруч!"
PS. У 2019 році пані Тамара купила для
своєї доньки новий слуховий апарат. В січні
2020 року Ангеліна закінчила університет,
отримавши диплом магістра. Наразі дівчина
перебуває в пошуках роботи. Мріє знайти
роботу до душі. Бути серед колективу, бо
вдома юнка стає замкненою та хворобливою. Пише та перекладає вірші, малює, грає
на сопілці. Допомагає матері піклуватися
про молодших братів та сестричок, яких у
неї четверо
Кожний прожитий нею день є щасливий,
адже Ангеліна може бачити. І хай цей світ
вона сприймає через окуляри та чує його через слуховий апарат, все ж це безцінний дар,
який вона приймає з величезною вдячністю
від Бога.

Ангеліна зі своєю мамою Тамарою

у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці.
Ангеліна стала часто відвідувати всілякі
масові заходи книгозбірні, налагодила
дружні стосунки з її працівниками: Петром
Поліщуком та Зоєю Романухою. Саме тут
вона познайомилася з рівненською письменницею Вірою Мельниковою, яка в майбутньому стане її літературною наставницею. Згодом поїхала в складі групи на
чолі з Петром Степановичем до Києва
відстоювати права людей з інвалідністю.
Участь у поетичній студії «Дивосвіт» для
людей з інвалідністю надихнула її на творчість. Зі своїми віршами: «Журавлина історія», «Українська Голгофа», «Молитва

Ірина Громик,
директорка бібліотеки
Клеванської селищної ради
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Усі великі перемоги розпочинаються
з перемоги над собою!
Відомий рівненський медійник Павло
Невесенко працює на телеканалі «Рівне-1»
нещодавно, проте у професії – вже понад десять років. З 17-річного віку він розпочав
свою журналістську діяльність – писав
статті у журнал «Спортивний ярмарок».
Проте мало хто знає, що в дитинстві Павло
був успішним спортсменом-параолімпійцем. Про несподіваний перехід зі спорту в
журналістику я вирішила розповісти на сторінках часопису «Інва.net».
Відтак, зустрівши Павла в середмісті, ми
вирушили до найближчої кав'ярні. Смакуючи ароматний напій, хлопець відверто та
щиро розповідав про початок свого
спортивного життя. Отже, до «Інваспорту»
в секцію паверліфтингу його відвела мама,
аби він належно підтримував стан свого здоров'я. Втім, у Павла було ще й велике бажання займатися футболом професійно й насамперед довести всім, що він може досягнути успіхів саме у цьому виді спорту. «Медики ж категорично заборонили мені професійно грати у футбол», – згадує Павло. –
Проте, в мене ще з дитинства закарбувалася
думка, що обов'язково докладу всіх зусиль,
аби стати футболістом. Заняття спортом
стало частиною мого життя», – зауважив
хлопець.
Малий Павлик захоплювався футболом
з семи років, проте записатись у секцію футболу йому не дозволяла вроджена вада –
ДЦП. Лише в десять років хлопець потрапив у Ковельський центр «Інваспорт». На
все життя в пам'яті юного спортсмена залишилось те, найперше тренування у футзалі з
тренером Валерієм Павловичем Дружиневичем. Саме він став для підлітка не лише
наставником, а й другим батьком. На все
життя запам'яталися слова першого тренера: «Твої найкращі друзі це дзеркало та стеля». З того часу в житті хлопця з'явився не
лише футбол, а й інші види спорту. Наставник завжди наголошував: «Ви маєте опанувати якомога більше видів спорту, аби стати

справжніми спартанцями"! До слова, клуб, у
якому тренувався юний спортсмен, називався «Спарта».
З 2000 року юнак стає постійним учасником Всеукраїнських спартакіад «Повір у
себе». За сім років об'їздив так багато міст,
що й не злічити. Хоча розпочиналося все з
футболу. У м. Ковель проходив обласний
турнір з футзалу – команда Павла посіла
перше місце, а сам він став найкращим гравцем змагань. Згодом збірна команда футболістів з Волині поїхала на чемпіонат України, де й виборола золото. Нагородою за
перемогу для всіх гравців були путівки на
базу відпочинку олімпійського резерву в м.
Феодосія.
Окрім футболу Павло займався шахами,
плаванням, легкою атлетикою та пауерліфтингом. У шахах теж показував гарні результати – у Харкові посів третє місце. Були
певні досягнення й у плаванні – майбутній
журналіст пройшов кваліфікацію на фінальну частину спартакіади «Повір у себе».
У міжнародному дитячому центрі «Артек»
він здобув срібло у плаванні та фристайлі.
Розповідаючи про свої заняття фізичною
культурою, підкреслює, – «Спорт безперечно загартував мене, а ще дав одну дуже важливу рису характеру, яка допомагає в житті
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Відтак, Павло переміг себе, свої звички
та став сильнішим. Ніколи не вважає себе
якимось іншим, завжди тримається на рівні.
Не любить, коли намагаються допомогти
йому із жалю чи співчуття. Він вважає себе
повноцінним членом суспільства і хоче, щоб
до нього ставилися, як до чоловіка – сильного та мужнього. І найголовніше: у Павла багато друзів, які його дуже люблять та цінують!
Завершуючи розповідь про рівненського
медійника Павла Невесенка, хочеться зазначити, що він ніколи не зупиняється на досягнутому, позаяк мріє у майбутньому повернутися до спортивної журналістики: створювати репортажі, коментувати змагання,
бути у вирі подій спортивного життя.
Змінити себе, своє життя – таке бажання
виникало, напевно, у кожного з нас. Втім, не
всім, як Павлу Невесенку, вистачає сил та
стійкості духу, щоб від бажання перейти до
рішучих дій. Проте, варто спробувати, адже
всі великі перемоги розпочинаються з маленької перемоги над собою! Бажаю міцного
здоров'я, наснаги та наполегливості на шляху до втілення вашої мрії у реальність!

– головне ніколи не здаватись! Я безмежно
вдячний своєму першому тренеру Валерію
Павловичу Дружиновичу. Аби не він, я б
ніколи не став тим, ким є».
А ще він мріяв здобути вищу освіту і завдяки старанням та наполегливості його мрія
збулася. Павло вступив на факультет журналістики у МЕГУ ім. академіка Степана
Дем'янчука. «Я дуже хотів бути спортивним
коментатором, аби надалі залишатись у
футболі», – зазначає Павло. Уже на першому курсі – працював спортивним оглядачем
у часописі «Спортивний ярмарок», згодом –
на телеканалі «Ритм». «Тоді ми з колегою
Віктором Терещуком коментували баскетбол, волейбол та дитячий футзал. Направду
– це непроста справа. Одного разу, ми
відпрацювали аж чотири баскетбольні поєдинки та одну футзальну гру. Після цього я
не говорив цілу добу», – розповідає Павло.
Згодом працював на телеканалі «Сфера»,
робив сюжети на соціальні теми для новинних програм. Втім, мав і авторську спортивну програму – «OverТайм», в якій висвітлювалися спортивні події області.
Нині фаховий напрям тележурналіста
Павла Невесенка – політична журналістика.
Ця робота забирає багато сил та часу. Проте,
є й переваги – спілкування з відомими людьми краю, цікаві подорожі, нові знайомства.

Олена Сисюк,
завідувачка відділу Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки

Моліться за перехід
все своє життя батькам, братам і сестрам
та їх дітям. Хто знає сьогодні, хто може
здогадатися, що було на серці у пані Ольги? Які мрії, які сподівання цієї людини
ніколи уже не здійсняться – не знає ніхто.
Особливою вона була, недовірлива, потайна та неговірка. Та й чи хто запитав її про її
мрії за все її життя – просту сільську жіночку із золотими роботящими руками?
Ми знали одна одну багато років, проте
ніколи не були близькими, тісно спілкувалися, проте так і не зріднилися. Проводили разом чимало часу, однак майже не мали спільних тем для розмов. Ми були кардинально різними, і саме я не любила довго розмовляти з цією родичкою.

Ніколи не знаєш, у якому вигляді
смерть прийде до твоїх близьких людей,
коли і як. Але, безумовно, всі ми рано чи
пізно зустрінемося зі страшною непроханою гостею. В житті я бачила випадки,
коли люди є настільки сильними духом,
що дружать із власною смертю. Принаймні, сприймають факт наближення закінчення свого життя дуже спокійно й виважено, і живуть на повну, попри її неминучий прихід.
Однією з таких невиправних оптимістів
була пані Ольга. Є люди, які ніколи не живуть для себе – вона була саме такою.
Інвалід дитинства, за своє життя вона так і
не створила власної родини, присвятивши
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Ми були близькими й рідними саме під
час її нетривалої хвороби. Тоді ми стали
відкриттям одна для одної – дві кардинально, полярно різні жінки. Одинока гордовита повільна стара діва, яка мала багато вільного часу та завжди шукала собі заняття, і вічно заклопотана тридцятирічна
багатодітна мама, яка за дітьми і роботою
світу Божого не бачила, але мріяла допомогти всім і кожному.
У критичний для пані Олі момент у неї,
попри велику кількість родичів, переважно племінників, не виявилося людей,
ближчих за мене і мою родину. Вона ніколи не жалілася на життя і власне здоров'я,
завжди терпляче зносила всі випробування долі. А на долю цієї жінки випало чимало випробовувань – дитинство її пройшло
у незаможній багатодітній родині у воєнний період, каліцтво з дитинства, у дорослому віці – лежачі батьки та важкохвора
лежача сестра, яких вона доглядала роками. А в кінці життя їй випало доглядати
ще й лежачого брата, нашого спільного родича. Я частково знала її історію, але ніколи особливо не цікавилася життям пані
Олі, не розпитувала. А дарма...
Того дня я теж намагалася якнайшвидше допомогти по господарству та чимдуж
втекти додому, до дітей. Ну не любила я
бувати в будинку пані Ольги та спілкуватися з нею. Вона подивилася на мене
якось особливо й тихо сказала:
– Подивися, які у мене стали руки...
В її очах я побачила щось таке, від чого
моє серце болісно здригнулося. Чи не
вперше в житті я помітила страх і розгубленість у життєлюбної оптимістки
Ольги. І справді, її руки виглядали якось
не так, як раніше. Тонкі, напівпрозорі, зі
зморшкуватою потемнілою шкірою.
Ольга швидко та плутано почала говорити, жалітися мені на власне здоров'я,
яке таки підвело її у найкритичніший момент, а я мовчки, не перебиваючи, слухала
її, одночасно продумуючи, як маю розв'язати цю проблему, яка так неочікувано
звалилася на мою заклопотану голову. Ой,
мамо, за що і навіщо мені цей клопіт – спе-

ресердя думала я. Мало того, що доглядаємо лежачого діда після інсульту та ще й з
сечовивідним катетером, недоброго, з важким зловредним характером, від якого всі
не мали спокою, то до всього й Ольга захворіла… Нене рідна, і як я маю з чотирма
дітлахами цьому всьому тепер раду дати?!
Розмова з рідними була нелегкою.
Зрештою, вирішили, що діти залишатимуться з нянею на цілісінький день, а ми
з моєю мамою та чоловіком будемо доглядати і діда – вдома, і Ольгу – в лікарні.
Перші аналізи та обстеження в обласній
клінічній лікарні – і нам стало зрозуміло,
що ситуація геть невтішна. Основне навантаження з обстеження та лікування
пані Ольги лягло на мене. Дні біганини нагадували мені якийсь абсурдний калейдоскоп.
Онкодиспансер. Я не з лякливих, але в
той момент, коли завідувачка відділу,
куди мали покласти Ольгу, розкрила на
мене ротяку, запитуючи, а чому це я так
довго тримала Ольгу вдома – у той момент я геть розгубилася і розплакалася.
Мама, яка була того дня поряд, спокійно
пояснила крикливій завідувачці, що я пані
Ользі по суті ніхто, розрядила нездорову
обстановку і врятувала ситуацію. Завідувачка притихла, але ненадовго. Ще кілька
разів того дня я чула звинувачення в недбалості й недобрі слова в нашу сторону.
Зрештою, пані Ольгу таки оформили у
відділення та призначили лікаря – молоду
і спокійну, практично повну протилежність завідувачці, яку я боялася до
тремтіння в ногах.
Усі дні розділилися на «до» і «після»...
Сказати, що я втомлювалася, це взагалі
нічого не сказати. Мої маленькі діти були
з нянею та родичами, чоловік – з лежачим
дідом, а я довгих три тижні була змушена
ходити в онкодиспансер, як на роботу – з
восьмої ранку до дев'ятнадцятої, а то й
двадцятої години вечора. Нарвана завідувачка поставила умову, щоб біля пані
Ольги цілодобово хтось чергував, і цим
«кимось», як виявилося, могла бути лише
я... Ніхто з численних родичів не поспішав
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допомогти ні фізично, ні морально, ні матеріально... Правда, дякуючи чудовому
медперсоналу, який тихцем на ніч відпускав мене додому, я мала можливість хоч
трохи виспатися у власному ліжку та поцілувати сплячих діток…
Саркома. Саме тоді я познайомилася з
найагресивнішою формою онкології, яка
вбиває блискавично. Однак лікарі робили
все, щоб допомогти. Розпочався курс
хімієтерапії: трубка в животі, крапельниці,
уколи… До обіду пані Ольга ще намагалася жартувати, щебетати, і розповідати нескінченні історії про пережите, а після обіду вона, як і всі жіночки в палаті, змучено
замовкала, і розважати їх розмовами повинна була вже саме я. Лише той, кому доводилося доглядати онкохворих, може
зрозуміти оту нестерпну внутрішню напругу й невимовну втому, яка накриває
надзвичайно швидко.
З лікарні я приїздила настільки виснаженою, що не тішили навіть малята, які
так сумували за мамою. Півторарічний малюк, якого я нещодавно відлучила від маминих грудей, тулився і рученятами намацував пазуху, а в мене не було сил навіть
носити моє дитя та вдосталь погратися з
ним. Довге виснажливе гарування на
кухні, нескінченне прибирання та збирання іграшок, прання дитячих речей, дорога і
лікарня – оце всі мої спогади того часу.
Одного дня пані Олі призначили МРТ і
за певний час її мали виписувати, на
третій тиждень. В останні дні Ольга говорила без упину, ніби поспішала розповісти
мені про все своє життя. Ось і цього дня
вона говорила й говорила, швидко й колоритно. Тиша стала для мене недосяжним
ресурсом, однак я терпляче вислуховувала
квапливі розповіді пані Ольги.
– А знаєш, Їванка… (вона навмисне чи
ненавмисне перекручувала моє ім'я, розуміючи, що я не в захваті від такої інтерпретації мого імені). А мені цієї ночі сон
снився. Такий, як справжній. Що я молода
і красива, і геть не крива, іду по дуже гарному садку. Так легко йду, обома ногами, в
гарних туфлях… І йде чоловік назустріч,

виганяє мене з того садка, каже мені: тобі
ще рано сюди, бо в тебе ще туберкульоз
буде, і тоді ти прийдеш вже до цього саду…
Пані Ольга раптово замовкла. Лікар наказав роздягнути пацієнтку й довго працював з документами, щось вичитував, обстеження робив надзвичайно довго. У
приміщенні було досить холодно, я аж
змерзла. Ольга після обстеження жартувала і, здається, була більш жвавою, як зазвичай.
Настав день виписки. Я летіла того дня
в онкодиспансер, як на свято. Нарешті –
додому, вдома буде легше... Молода лікар
за дверима палати давала мені детальні
настанови по догляду за хворою, я перепитувала й уточнювала, записуючи цінну
інформацію в блокнот. Закінчуючи розмову, лікар сказала:
– І якщо все буде добре, ви через двадцять один день привезете пані Ольгу на
другий курс хіміотерапії. Лікар запнулася
і тихо додала:
– Але я знаю, що ви не приїдете...
Почувши якийсь рух, я рвучко обернулася. У дверях стояла Ольга.
Збиралися мовчки й зосереджено. Ретельно перевіривши, чи все забрали, ми
мовчки поїхали додому.
Вдома Ольга тихо попросила, щоб її
відвідала найкраща подруга. І саме того
дня, коли до Ольги прийшли перші
відвідувачі, я почула з вуст пані Ольги
фразу: «Не моліться за здоров'я... моліться
за перехід».
– Я ніколи не знала, скільки в пані Ольги було друзів і родичів. Сказати що їх
було багато – це нічого не сказати. Щодня
до скромної оселі Ольги навідувалося
кілька родин, часто з дітьми. І до всіх вона
була привітною, всіх була рада бачити, попри біль пекельної хвороби…
Сьогодні, з огляду на прожиті роки й
пережитий досвід, я розумію мужність і
мудрість пані Ольги. Ті двадцять днів
після лікарні були їй, мені та її оточенню
дуже важкими й виснажливими. До агресивної онкології пані Ольги додалася двостороння пневмонія. Вона попросила мене
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єдине – прочитати Новий Завіт. Бо Старий Завіт малограмотна пані Ольга прочитала весь самотужки, а от Новий Завіт –
лише частково. Кожну вільну хвилину в ті
дні я їй читала Біблію, стримуючи сльози,
на жаль, не встигла... Ясної місячної теп-

лої липневої ночі пані Ольги не стало. А на
столі залишилися недочитане Євангеліє і
єдиний, останній флакон антибіотику...
Іванна Голуб,
письменниця

Я в своєму житті
Уявіть собі ситуацію: ви звичайний
сімнадцятирічний підліток. Готуєтесь до
випускного, постійно переглядаєте списки
університетів та намагаєтеся вберегти
свою останню нервову клітину. Але в один
момент, життя вирішує перевернутись на
сто вісімдесят градусів. Зробити подвійне
сальто зі шпагатом і приправити усе це
блискітками. Уявили? А ось мені й уявляти не довелося.
Прокинулась я від жахливої тряски.
«От, що-що, але українськими дорогами я
ще у сні не каталася». Але коли мене різко
підкинуло вгору, я зрозуміла, що сон про
українські дороги, насправді не такий вже
і сон.
Усе було досить дивним. Я бачила
маму, але не розуміла чому вона плаче. Я
бачила інших людей, але не розуміла чому
вони так сильно метушаться. Я навіть чула
уривки речень, але з'єднати їх у щось
змістовне не могла.
«Куди ми їдемо? Я втомилася. Хочу
спати. Чому сонце таке яскраве? Вимкніть
хтось світло». По-справжньому усвідомити серйозність ситуації я змогла тільки наступного дня, коли мені розповіли, що сталося. Потім були аналізи. Багато аналізів.
Дуже багато аналізів. І врешті-решт лікар
поставив діагноз – епілепсія. «Ні, ні, ні. Це
якийсь жарт, правда? Таке не може трапитися зі мною».
Усі так думають. Щось погане завжди
має ставатись із кимось іншим. Десь далеко – не тут. Але цьому «поганому» все
одно, кого обирати. Тому, ймовірність завжди висока. Усі мої плани розсипалися, як

картковий будиночок. Потрібно було вчитися жити по-новому і пристосовуватись
до ситуації. Але коли «старе» тількитільки почало триматися купи, різко перемикатися на щось «нове» – максимально
складно. Я постійно прокручувала в голові
фразу: «Що робити далі?». Я не можу поступити в омріяний університет: «Що робити далі?». Я не можу навчатися на обраній спеціальності: «Що робити далі?».
Моє звичне життя полетіло в Маріанську
впадину: «Що робити далі?». Люди, яких
я називала друзями, відвернулися від
мене: «Що робити далі?».
Апатичний стан поглинув мене цілком
і повністю. Я не могла змусити себе діяти.
Мозок був затуманений, усе робилося на
автоматі. Довелося б мене лікувати ще й
від депресії, якби не шалена підтримка та
любов батьків. Вони допомогли мені заспокоїтись, подивитись на ситуацію під
іншим кутом і почати шукати альтернативу.
Зараз я студентка вже другого курсу
факультету психології Національного університету водного господарства та природокористування. У вільний від навчання
час займаюсь спортом, читаю книги, заводжу нові знайомства та майже не згадую
про епілепсію. Ця хвороба, що так раптово
з'явилася в моєму житті, дала змогу переосмислити власні цінності та допомогла
зрозуміти, що з будь-якої ситуації є вихід.
А якщо його таки немає, то йдемо навпростець і ламаємо стереотипи.
Анастасія Ломова,
студентка НУВГП
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Своє щастя виборола в долі
Любов Адамівна Семенюк, багаторазова чемпіонка України, триразова чемпіонка Європи, двохразова чемпіонка світу з
пауферлінгу (пауерліфтингу). Та шлях
жінки на візку до омріяного олімпійського
«золота» не встелений трояндами, це
шлях боротьби, падінь і тріумфу, перемог,
перш за все, над собою.
Народилася Любов Семенюк в с.
Єльно Рокитівського (нині Сарненського)
району в сім'ї селян, – довгоочікуваний
для батьків первісток. У два рочки від
роду Любочка отримала важку травму
хребта. Обстеження в лікарнях Рокитного,
потім у Рівному, врешті – спинномозкова
пункція і вердикт лікарів – дитина не буде
ходити. «Це ж як так, наша Любочка буде
калікою?» – бідкалася мама, безліч разів
перепитуючи лікаря. А у відповідь чула:
«На все воля Божа».
Як жити далі, що робити, куди звертатися, невже їхня крихітка приречена на
інвалідність? Тоді, у 60-х роках минулого
століття, ніхто й гадки не мав про якусь
там психологічну допомогу. Отож, у розпачі, зі своїм великим горем повернулися
молоді батьки додому. Згодом трохи звиклося, дитина підростала, розвивалася,
лише одна біда, ніг не відчувала. І якщо
спочатку Любочка не усвідомлювала цього, то згодом запитувала: «Мамо, чому всі
дітки ходять, а я не можу, коли я бігатиму?». Мама, опустивши очі, ніби відчуваючи якусь провину, здебільшого відмовчувалася.
Та, напевно, маленька дівчинка перебувала під покровом Всевишнього, бо серед
кількох тисяч дітей, тоді ще Радянського
Союзу, у дев'ятирічному віці саме їй пощастило отримати направлення до санаторію в Одесу. Там жила так само, як інші
діти, «ходила» до школи, закінчила 9
класів. У пам'яті, тепер уже поважної Любові Адамівни, спливають роки, прожиті
далеко від батьків. Усього було: приниження, образи, з часом зарубцювалися на

серці рани, та назавжди запам'яталось яскраве, мов казка, дитинство. Кімнати, де
жили й навчалися дітки, були просторі й
світлі. У них формувалися класи по 10-16
осіб. Тоді ще пересувних візочків для людей з інвалідністю не було, отож дітки здебільшого перебували в одній кімнаті.
Люба була щасливою в товаристві таких,
як вона, відчувала себе рівною серед
рівних, частинкою соціуму, де можна розвиватися й розкривати своє «я», свої
здібності.
На жаль, казка скоро закінчується. У
вісімнадцять років, вона, уже юнка, повернулася до батьківського дому. Там на неї
чекали молодші брат і сестра, які довго
придивлялися до старшенької, чомусь не
такої, як вони. Та скоро все наладилось,
діти подружилися й більше не звертали
уваги на особливості Люби.
Для дівчини настали сумні дні сидіння
на ліжку, які тягнулися нескінченно довго,
особливо коли приходили осінні холоди та
затяжні дощі. Деколи заходили односельці погомоніти про те, як воно там, в
Одесі. Це не допомагало, і щоб хоч якось
зайняти себе, вирішила в'язати. Спершу
невеликі речі: рукавички, шкарпетки
дітям, пізніше з'явилися замовлення від
сусідів.
Так спливали дні за днями, а їй, молодій, не сиділося, була, як поранений
птах у клітці, де сонце видніється лише через вікно. Хотілося вирватися на волю, побачити безкрає небо, помилуватися природою, стати частинкою дивовижного
світу. Отож раділа, коли випадала нагода
поїхати на оздоровлення в спеціалізовані
заклади. Одна з таких поїздок до міста Костополя була для Люби фатальною, вона
перевернула все з ніг на голову, відкрила
нові можливості.
Там, у санаторії дівчина зустріла свою
любов, про яку мріяла довгими ночами,
якої так прагнула і водночас боялася. Її обранцем був чоловік з Івано-Франківщини,
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звали його Федором. Він також мав
інвалідність (2-а група), але був ходячий.
Дівчина відразу закохалася, це її перша і
справжня любов. Невдовзі вирішили побратися. Батьки, вся родина не підтримували цю ідею, бідкалися: «Яке то життя,
коли у сім'ї обоє з інвалідністю, а хто буде
поратися на кухні, прати?» – відговорювали, переконували. Не послухалися, побралися.
Молодята відразу переїхали до Рівного. Буденне, закисле, сільське життя Люби
залишилося в минулому, тепер у ньому
з'явилися яскраві фарби, більші можливості розвиватися, знайти себе. Спочатку
винаймали квартиру, біля Рівного, згодом
і власні квадратні метри отримали завдяки допомозі небайдужих людей. Важко
було, але велика сила любові надихала, давала наснагу. Федір знайшов роботу (сторожив у тролейбусному парку), вона на
візку справлялася по господарству, з'явилися знайомі, такі ж, як вони, з інвалідністю. Від них Люба почула про «Інваспорт», де займаються пауерліфтингом
(жим штанги в різних положеннях), і буквально загорілася бажанням поїхати і
спробувати свої сили. «Байдуже, що уже
під сорок, у мене все вийде, я маю сильні
руки!» – говорила вона.
Так і сталося, її відразу запросили до
тренувань. Цілий рік важкої, наполегливої
роботи і ось перші результати – вона отримала звання майстра спорту і майстра
спорту міжнародного класу, а ще була зарахована до складу збірної команди України. Це її з Федором здобутки, бо саме
він тричі в тиждень: і в дощ, і в холод возив свою Любочку із вулиці Відинської, де
вони проживали, на тренування. Не близький то шлях для здорової людини, а для
чоловіка із проблемним хребтом поготів.
Та зібравши усю силу волі в один кулак,
вони долали перешкоди, бо твердо вірили
у свій успіх.
Їх мрія здійснилася – Люба Семенюк
стала чемпіонкою, володаркою Кубків та
рекордсменкою України. До неї прийшла
слава про яку і мріяти не могла, дивлячись

Любов Семенюк

на світ через шибку вікна батьківської
хати. Про неї писали газети, розповідали
по радіо, дякувало керівництво, дарували
подарунки. Але найбільше їй хотілося,
щоб відповідні органи влади вирішили
життєво необхідну проблему: обладнали
будинок (тепер вони проживали у новій
квартирі на 2 поверсі) пристроями для
спуску та підйому інвалідних візків. Адже
їм з чоловіком доводилося мало не щодня
долати сходинки, щоб потрапити на тренування, чи поїхати на авто (дякувати
Богу, мають власне) в особистих справах.
Та, попри труднощі, вона наполегливо
тренувалася, побувала на європейських та
всесвітніх змаганнях: в Малайзії, Португалії, Єгипті, Чехії, Бразилії, а що вже казати про численні змагання в Україні.
Всяке було: радість перемог і розчарування, та вона не зупинялася, бо завжди
відчувала підтримку свого справжнього
друга, вимогливого і деколи навіть строгого тренера Андрія Демчука, з яким, ось
уже п'ятнадцять років, ідуть в одній упряжці.
Важкою втратою для Люби стала
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Роботи Любові Семенюк

Її робочий день розпочинається о 6.30.
Годує котів (їх троє). «Не можу спокійно
дивитися, як ці маленькі створіння гинуть
на вулиці. Отож, підібрала одного місячного, другому було лишень два дні. Годувала із соски, няньчилася з ним, адже
кошенятко шукало захисту й тепла – виходила. Тепер вони дарують мені позитивні емоції, заспокоюють, допомагають
відновитися від перевтоми».
Дістатися на тренування допомагає,
ось уже вісім років, вірна подруга. Вона, за
потреби, завжди поруч: розрадить, підтримає у хвилини радості чи смутку.
Та найміцнішою опорою в житті Любові Адамівни є внутрішній стрижень,
найпотужнішою підтримкою – віра та любов до Бога. Щонеділі вона відвідує дім
молитви, співає в церковному хорі. У
вільний час займається улюбленою справою – в'язанням. Виготовлені речі дарує
друзям, знайомим.
Усе, що робить пані Люба, чим живе,
приносить їй задоволення і радість, вона
почувається щасливою людиною. І хоч
життєва дорога Любові Адамівни, колись
простої сільської дівчини, була устелена
тернами, вона вирвалася з полону стереотипів, властивих людям з інвалідністю,
проявила характер, волю і виборола своє
щастя у долі.

смерть (у 2011 році) чоловіка, який завжди був її ногами, першим помічником та
порадником. Самотня, розгублена, прибита горем жінка молилася і просила у Бога
мудрості, аби пережити те, що вже ніколи
не можна змінити, сили, щоб рухатися
вперед. З часом оговталася, знайшлися
добрі люди, які допомагали пересуватися
на візку, і вона знову з'явилася в тренувальній залі. Виснажливі заняття, радість
від перемог повернули жінку у звичне русло. А ще здійснилася мрія Люби – у новій
квартирі, розташованій на першому поверсі, було зроблено окремий вхід із пандусом. Довго, надто довго вирішувалася
ця нагальна проблема. «Можливо мій
Федір прожив би довше, аби не надривав
хвору спину, піднімаючи важкий возик на
другий поверх» – в голосі Любові Адамівни звучали сумні нотки. Сьогодні пані
Люба – ветеран паралімпійського спорту,
боєць, на якого рівняється молодь. Вона
завжди серед перших. У нинішньому році
також була переможницею на чемпіонаті
Рівненської області з паверліфтингу серед
спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (ОРА). Та за перемогами
стоїть велика праця в приміщенні Інваспорту, який за багато років став для неї
другою домівкою, а команда – справжніми
друзями. Велика сила волі, витримка, самодисципліна характеризують цю добру,
чутливу до чужої біди жінку.

Раїса Щербан,
головна бібліотекарка Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки
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«Дасть Біг – ще побуду на сім світі трішки"
Яке воно – життя після інсульту? Ще й
коли вам під сто років.
А воно є! І хоч дещо інше, все одно неповторне. Історія Віри Марчук із Зарічненщини дивує, заворожує і надихає цінувати кожну мить.
Опустити руки Віра мала б ще в юності.
Голодна повоєнщина, втрата матері в ранньому віці, а в одній маленькій хатинці ще
батько, брат і сестра.
У часи смутку виходила вона на поріжок
вдихала свіже поліське повітря, насичене
хвойним ароматом, закочувала рукави і ставала до роботи. Робила все, аби тільки не сумувати. З ранніх літ трудилася в колгоспі,
помагала вдома. Всі знали її як душу компанії і невиправну оптимістку, а ще велику
модницю, попри бідні чорноробські часи. На
фотографіях часів Віриної молодості всі
босі – а вона єдина посередині гурту в чоботях. Мабуть, за красиву довгу косу і веселу
вдачу вподобав дівчину найзавидніший наречений з усіх сіл в окрузі – Іван. Але швидкому весіллю не судилося бути. Парубка
забрали до лав армії. Віра дала обіцянку чекати.
І не дотримала…
«Заграв – і серце в п'яти».
– Івана я любила і чекала. Але якось на
вечорках (авт. вечорниці) близька людина
насватала мені одного хлопця. Заможним
був, порядним. А характер – хоч на хліб намазуй. Очі, як стріли встромить в мене, а
коли забачу – ховає під віями, – згадує Віра.
Довго ходив новоспечений наречений за
Вірою. Аж потім здалася дівчина і дала згоду на одруження. От тільки їло щось її всередині, постійно відтягувала офіційний момент.
– У той день, як зараз пам'ятаю, мав зайти за мною Григір з якоюсь бомагою (авт.
папірцем), до укладення шлюбу лишалися
лічені години. Я зранечку прибрала хату,
зладувала обід.
Вже й наречений підоспів, аж потім чую
– щось грає, гурт гомонить все гучніше. За
вікнами вісало (авт. весело), а в мене душа

Віра Захарівна Марчук із Зарічненщини

плаче.
– Чому ж погодилися на заміжжя, якщо
не любили Григора? – злітає з моїх вуст подивовано.
– Не знаю. Часи тоді такі були. Не доводилося обирати. Всі мої за нього тоді були. І
я здалася.
***
Віра з Григором сиділи по обидва боки
лавки мовчки. У повітрі зависло безліч питань і емоцій, волю яким ніхто не давав.
Раптом у хату вихором ввірвався звук
гармошки. Широкоплечий, дужий з запальним прищуром Іван дивився Вірі прямо
в очі.
– Заграв – і серце в п'яти, – тільки й повторює вона тепер.
А тоді кинулась до нього – і ридати.
На фоні скрипнули двері. Григір більше
сюди вже не приходив. Натомість Іванова
гімнастерка блискавично опинилася на
гвіздку і висіла доти, поки молодята не почали будувати свою хату.
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Добудовувала Віра її сама…
Телятниця, яку боявся голова колгоспу
Кажуть, любов народжує дива. А Віра
зовсім скоро народила Іванові двох діточок:
доньку Галю і сина Сашка.
Стіни хати, яку почали зводити наповнилися дитячим сміхом і щебетом.
Та щастя протривало недовго. Одного
разу Іван прийшов з лісу із застудою. І в ліс
більше не повернувся.
На Вірі повисло недобудоване житло,
двоє діточок і німе питання: «Чому так?».
І знову вона не склала рук. Виписала дерева у колгоспі, відробляла трудоднями, паралельно була мамою, прорабом і телятницею. Та й такою, що, як згадують односельці,
її сам голова колгоспу боявся. У Віри все
було пораховане і, не дай Боже, комусь щось
поцупити. Ніщо не можна було втаїти від
гострого Віриного ока. Любила жінка свою
роботу, працювала віддано і з радістю. Ще й
знаходила час добре слово сказати чи розвеселити інших.
– Важко було теж, так, – згадує зараз старенька Захарівна. – Глухої зимової ночі
йдеш на роботу, а снігу – по плечі. Сунеш
тими кучугурами, розкидаєш по обидва
боки сніг, а з нього, як булька на воді, лиш
голова видніє. Так і заблудитись не важко.
Але вогні колгоспу вдалині цього зробити не
давали.
А часом прийдеш з роботи – діти плачуть, їсти просять, а в печі – дуля з маком. А
чому? Бо навіть вогню не було чим розпалити. Ішла тоді в сусідній садок збирала чужий
хворіст. А що було робити?
Вік прожити – не поле перейти
Заміж Віра більше не вийшла.
– Ще б я шматок хліба для дітей відривала якомусь чужому мужикові! – пирхає гонорова жінка. – В мене був один чоловік, і
досить, – хоч зачастую люди «радянської закалки» стриманіші в демонстрації емоцій,
Іванове ім'я Віра вимовляє з особливим трепетом.
«Жіночко, та вам в космос"
Більш як пів віку проробила в колгоспі.
Була комсомолкою, часто отримувала честь
виголошувати промови. Хату добудувала,

На обійсті Віри Захарівни

дітей поставила на ноги.
– Мама дуже слідкувала за нами. В той
час, як багато хто ходив босий, ми з братом
завжди мали нові чоботи. Мабуть, цим хотіла компенсувати батьківську увагу і дати все
необхідне, – розповідає донька Галина.
І хоч працювала її мати багато і тяжко –
здоров'я мала левове.
– Я в жіночого лікаря жодного разу по
жалобі не була, – каже Віра. – А один раз як
потрапила, то почула від лікаря: «Жіночко,
та вам в космос можна летіти», – всміхається.
Попри це, мікроінсульт на старість таки
догнав жінку. Мабуть, не в останню чергу
тому, що материнське серце не витримало
болю за сина, серце якого перестало битися
раніше.
І як завжди, жінка зібралася з силами й
викарабкалася.
Не надовго…
***
У селі Віра старожил, її всі знають як
жінку зі стержнем і велику оптимістку. Вона
мріяла дожити до дев'яноста років. І дожи56
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ла. Зустріла поважну дату, що, як зізнається,
їй накувала зозуля, у колі дітей, онуків та
правнуків. З тортом і великим букетом
квітів. На своїх ногах і, як каже, з ясним розумом.
– Всіх подруг пережила, а мені чомусь Біг
дає. Значить так має бути, значить для чогось я треба, – тоді ділилася.
А й правда, куди без баби Віри: і молитву
прочитає, і пошепче людям від переляку чи
удару. Як своїм, так і тим, хто попросить.
***
Через пів року після 90-річчя одразу

після 8 березня, яке зустріла теж у колі
рідних, Віру Марчук наздогнав другий
інсульт. Цього разу вже поклав у ліжко надовго. Але вона і далі не здається:
– Ось вже встаю, а то ж навіть говорити
тяжко було, ложку тримати. Значить скоро
піду, – впевнено посміхається.
Дай Боже, щоб мрія цієї незламної жінки
здійснилася. А нам всім такої незламної
віри. Як у Віри.
Михайло Боболович,
бібліотекар Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки

Формула щастя
Вже понад тридцять років в одній із
Рівненських шкіл працює незряча учителька історії Галушко Світлана Альбертівна – сильна, вольова людина, цікава
і безмежно закохана у свою роботу особистість. Пані Світлана може годинами із
захопленням говорити про своїх учнів,
про школу та про нові ідеї, які намагається
реалізувати й дуже скупо про особисте
життя. Відчувається, що й досі болить,
адже втратила зір у досить молодому віці,
коли щойно виповнився двадцять один
рік.
– «Я дуже добре пам'ятаю цей рік, –
згадує жінка. – Біда стрімко й зухвало
вдерлася в моє щасливе життя, поділивши
його на «до», та «після». За кілька місяців
я повністю втратила зір і усі намагання
лікарів зберегти його, хоч трошки, виявилися марними.
І ось тоді розпочалася моя тривала і
виснажлива боротьба за нормальне майбутнє. По суті, мені ніколи було думати
про себе і тим більше себе жаліти, коли
скоріше моєї уваги потребували маленька
донечка та розгубленні чоловік і родина».
Пані Світлана отримала дві вищі педагогічні освіти, освоїла шрифт Брайля, навчилася виконувати всю хатню роботу та
в'язати для родини модні речі. А ще, для
успішної праці, вчителька розвиває в собі
додаткові здібності: інтуїцію, просторове
уявлення і багато такого, що навіть важко

пояснити. На уроках Світлані Альбертівні
допомагає секретар-перекладач, який заповнює журнал, пише на дошці, зачитує
учнівські роботи, начитує на диктофон
підручники та іншу літературу, виготовляє дидактичні матеріали.
– На уроці цінується кожна хвилина і
від того як чітко налагоджена взаємодія
учителя й асистента буде залежати його
успішність. Важко знайти помічника,
який зможе працювати злагоджено, та й не
кожна людина наважиться працювати у
школі. Для цього не достатньо любити
дітей – важливо вміти знайти з ними
спільну мову і заслужити повагу й довіру.
Переважно доводилося працювати із секретарем тривалий час і коли життєві ситуації примушували його звільнятися, то виникало відчуття, що розлучаєшся з рідною
людиною. Але, бувало й таке (прикро про
це згадувати), що добрі стосунки не складаються, – розповідала пані Світлана.
Світлана Альбертівна вже давно хотіла
опанувати сенсорний смартфон та комп'ютер з програмами екранного доступу
(Screen Reader). Навчання розпочалося
швидше ніж вона думала, запорукою цього став карантин введений з кінця березня
2020 року. Коли школи перейшли на дистанційну форму навчання, в той час уроки
треба було проводити з використанням
комп'ютерів чи смартфонів. Але й тут пані
Світлана показала свою наполегливість та
57
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жагу до навчання, пізнання чогось нового.
Звернувшись за допомогою в Інтернетцентр «Окуляр» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки вже за
півроку вона навчилася основам роботи у
Windows, Microsoft Office Word, Skype,
тепер самостійно створює посилання на
уроки, які проводить через Google meet,
заповнює електронні журнали на сайті
«Нові знання» (https://nz.ua/), завантажує додаткові навчальні матеріали з сайту
«На урок» (https://naurok.ua/). Опановує
нові сайти, підвищує педагогічну кваліфікацію на онлайн-курсах, вебінарах і конференціях. Отримання сертифікатів є
важливим складовим проходження педагогічної атестації. Все це виконується з
програмою екранного доступу NVDA. Заняття зі Світланою Альбертівною в Інтернет-центрі «Окуляр» проводяться також
дистанційно через програму віддаленого
доступу AnyDesk. Вона навчилася працювати з Viber на смартфоні й перевіряє відповіді на задані тести, надіслані учнями.
Пані Світлана переконана – вона живе
повноцінним життям. Адже не прикута до
ліжка і не сидить удома, наче у в'язниці.
Вона спілкується з людьми, навчає дітей
та навчається сама, а у школі, час летить
особливо швидко.
– З роками навчилася ставитися до

життя по-філософськи, позбулася багатьох комплексів і перестала соромитися
розповідати про себе, про свої розчарування та біль. Але я невиправна оптимістка й
у всьому намагаюся бачити тільки плюси.
На своєму життєвому шляху зустрічала
немало скептиків та лицемірів, які воліли
бачити в мені тільки «інваліда»… і в тому
також є позитив, бо це не дозволяє розслаблятися, стимулює рухатися вперед,
адже «дорогу долає той, хто йде. Це добре,
мені пощастило зустріти чимало чудових
людей, які надихали, допомагали професійно зростати, коли потрібно покритикувати і надати корисну пораду. Взагалі людина за своєю природою, істота унікальна,
в ній закладено великі можливості, та головною перепоною на нашому шляху стають відсутність віри в себе та лінощі. Не
потрібно боятися, шукайте себе і наполегливо працюйте над собою. Якщо ви будете
потрібні собі, то будете потрібні й тим, хто
вас оточує.
Пані Світлана має надію, що її життєвий приклад та поради допоможуть тим
людям, які потрапивши у складну життєву
ситуацію розгубилися і не знають як бути
далі, який шлях обрати.
Петро Поліщук,
бібліотекар Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки

Повірила у власні сили і перемогла
бельною та відвертою. Розговорилися…
Наталя народилася практично здоровою
дитиною. Проте через деякий час лікарі
діагностували у дівчинки дитячий церебральний параліч. Батьки новонародженої
були в розпачі, адже це нелегке випробування лягло на плечі вже немолодої подружньої пари, як сніг на голову. Проте вся
родина Іванчуків не залишилась осторонь
та взялася активно допомагати. Кваліфікована медична допомога, профільні реабілітаційні заклади, нетрадиційна медицина принесли перші позитивні результати –
дівчинка поступово відновлювалася та
гарно розвивалася. Втім, під час лікування

Рівнянка Наталя Іванчук (ім'я та прізвище змінені з етичних міркувань), в якої
лікарі діагностувати дитячий церебральний параліч, спромоглася стати на ноги.
Вона – головна героїня цієї епічної розповіді про сучасне повноцінне життя людей з інвалідністю.
Я познайомилася із дівчиною віртуально – через Фейсбук. Відтак, через два
тижні ми нарешті розвіртуалились, зустрівшись у середмісті Рівного. Переді мною
постала тендітна білявка з блакитними
очима. Чомусь саме такою я її і уявляла.
Ми привіталась і розпочали розмову.
Дівчина виявилася напрочуд комуніка58
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були різні періоди – як покращення, так і
погіршання стану здоров'я. Відповідно бували хвилини відчаю та зневіри. Батьки
навіть зверталися за допомогою до відомого лікаря з Вінниці, який застосовує
новітні методики лікування пацієнтів з
хворобами опорно-рухового апарату.
Саме він винайшов унікальний метод, що
реально ставить на ноги людей з ДЦП за
допомогою ін'єкцій із спазмолітичними
препаратами.
Загальну освіту Наталя здобувала в
одній з рівненських шкіл. Вчилася наполегливо й натхненно, з усього найбільше
любила читати й малювати. Багато часу
приділяла фізичним вправам та ерготерапії. Завдяки ефективному лікуванню,
систематичним
тренуванням
та
внутрішній мотивації стан дівчини постійно покращувався. Згодом вона почала
самостійно пересуватися, а найголовніше
– повірила у власні сили! Саме у шкільні
роки в дівчини зародилася мрія – допомагати людям з інвалідністю. А коли у людини є мрія, у неї з'являється мета в житті.
Відтак, Наталка успішно закінчила
школу та вступила до Навчально- наукового інституту охорони здоров'я НУВГП
за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія». Професію обрала не випадково,
адже на власному досвіді пересвідчилась у
дієвості методів реабілітації важкохворих
пацієнтів. Під час навчання їй запропонували взяти участь у проєкті вишу «Реабілітаційний Центр кафедри фізичної терапії,
ерготерапії», який забезпечує надання
кваліфікованої реабілітаційної допомоги
студентам та іншим особам з різними захворюваннями. Курс лікування передбачав
реабілітаційне навчання для відновлення
рухових функцій завдяки класичним ме-

тодикам ЛФК, відновлювальним фізіотерапевтичним процедурам, стрерготерапії
та ерготерапії. Завдяки наполегливості й
вірі у власні сили, Наталка досягла значних результатів у покращенні стану здоров'я. Лікарями-реабілітологами були старшокурсники та випускники вишу під керівництвом одного з викладачів Науковонавчального інституту Охорони здоров'я.
Вони в один голос відзначають, що дівчина має високий потенціал у досягненні
своєї мети – стати такою як усі!
Її завжди оточують вірні друзі та однодумці. Саме з ними вона ділиться роздумами про улюблені книги, про живопис та
подорожі. У хвилини ж розпачу найближчі люди завжди підтримують та розраджують.
Одним із захоплень дівчини є живопис.
Вона багато часу проводить за мольбертом. У творчому доробку дівчини переважають пейзажі та натюрморти. Наталю
можна зустріти на презентаціях художніх
виставок, фотовернісажах. Під час заходів
вона охоче спілкується з митцями, пише
пости у соціальних мережах про сучасний
живопис. А ще дівчина зізналась, що має
мрію – хоче об'їхати цілий світ та зберегти
спогади про подорожі у своєму серці на
все життя.
Отже, завдяки вірі у власні сили, наполегливості, цілеспрямованості дівчина
живе повноцінним життям, здобуває вищу
освіту в одному з найкращих українських
університетів. Хочеться побажати Наталці
й надалі бути такою ж сильною особистістю та власним прикладом мотивувати інших людей.
Олена Сисюк,
завідувачка відділу Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки

«Розірвати порочне коло, де міняються лиш дати»
цікаві публікації, хочеться дізнатися і про
автора.
Якось у Фейсбуці прочитала вираз «Чужим життям завжди живеться простіше,
адже збоку краще видно…». Ці слова спону-

Передивляючись сторінки в соціальних
мережах, ловлю себе на думці, що користувачі особистими дописами або загальновідомими фразами, висловлюють свій настрій,
почуття, емоції… Часом, звертаючи увагу на
59
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кали задуматися… Повернулася до озвученої цитати на сторінці Алли Случак. Механічно натиснула і додала дівчину в друзі, вона
без вагань підтвердила мій запит на дружбу.
На світлині – симпатична усміхнена
дівчина з великими проникливими очима, у
яких проглядався глибоко прихований сум.
Зайшла на сторінку і читаючи її дописи, цитовані та особисті вірші, відчувала настрій
то піднесено-емоційний, то печально-журливий. Рядки вірша Анни Корольової «Розірвати б порочне коло, де міняються тільки
дати. Власна пам'ять, як мінне поле, я не
можу його подолати…» очевидно відтворювали таємничу сутність душі дівчини. На
мить захотілося ближче познайомитися, побачити внутрішній світ, зрозуміти як їй живеться. Та Інтернет захоплював і я певний
час загубилася в його тенетах. Але щось невідоме підсвідомо нагадувало про дівчину.
Пізніше ми спілкувалися телефоном у
День її народження. Алла – приємна, щира,
доброзичлива. Дізнавшись про тяжкі випробування, які довелося їй пройти, пройнялася
ще більшою повагою до дівчини. Не зважаючи на круті повороти долі вона активна,
цілеспрямована, талановита…
Все було добре. Батьки, четверо братиків
та сестричка раділи новонародженій дитинці. Коли Аллі виповнилося два місяці, у
неї виявили тяжку хворобу і в результаті
втручання у спинний мозок з'явилися ускладнення. Лікарі прогнозували, що дитинка не зможе сидіти, говорити й навіть
пропонували батькам влаштувати дівчинку
у спеціалізований інтернат. Натомість, маленьку Аллу сім'я оточила любов'ю і турботою. Щоденною, наполегливою працею
рідних, лікарів домоглися того, що Алла самостійно може пересуватись у візку, давати
собі раду. Коли дівчинка підросла, вона
відвідувала звичайну школу, але більшість
занять проводились вчителями індивідуально вдома. Алла брала участь у громадському
житті школи, святкових шкільних імпрезах.
І скрізь допомагали їй найрідніші – батьки.
Здавалося все добре та певно біда не ходить одна. Великим потрясінням для п'ятнадцятирічної дівчини стала смерть мами.

Два роки тому не стало і тата. Втрати найближчих людей переживала дуже тяжко.
Вони були її надія й опора, душевна відрада,
спокій, любов. Тепер вона залишилась на самоті зі своєю проблемою. Звичайно,
підтримка братів та сестри дуже важлива,
але у них свої сім'ї, свої турботи.
Алла живе одна у батьківській хаті. Прибрати кімнати, приготувати їжу, помити посуд, попрати одяг, закупити продукти… З
усім доводиться справлятися самій… Спочатку було важко, пізніше привчилася. Тепер у неї все вдається.
Дівчина спілкується з однокласниками,
друзями, часто бачить їх у місті. Березне –
невелике містечко, отже навіть дорогою до
магазину можна зустріти знайомих. Шкодує, що ще не до всіх закладів облаштовані
пандуси. Деякі установи знаходяться на
другому і вищих поверхах, куди не дістатися
людині з інвалідністю, особливо на візку.
У години журби, самотності, безпорадності або, навпаки, хорошого настрою, вона
заходить в Інтернет. Там є можливість
спілкуватися з необмеженим колом друзів,
дізнаватися про нове, бути в курсі подій
світу, України, свого міста, а також висловити свої думки. Алла захоплюється спортивною грою. А почалося це з відвідування нею
громадської організації «Асоціація батьків
дітей з інвалідністю та особливими потреба60

ПОВІР У СЕБЕ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– № 36, 2021 рік
ми «Особливий кіндер», що працює в Березне. Її керівник, педагог Ольга Одейчук, одного разу познайомила Аллу з тренером
рівненського «Інваспорту» Володимиром
Судариковим, який відкрив для дівчини
світ спорту. Спочатку були спроби займатися паверліфтингом. Але до душі припала
спортивна гра бочча. З того часу і розпочалося її знайомство з новим видом спорту.
Суть гри бочча – в тому, що гравці намагаються максимально наблизити м'ячі свого
кольору до білого м'яча, який називається
джек-болом. На перший погляд, все здається дуже легко і просто. Насправді це гра, яка
потребує інтелектуального розвитку. Зі слів
Алли, гра їй дає задоволення, і впевненість у
собі. Потрібно тренувати силу, щоб докинути у правильному напрямку м'яч, а ще вміти
впоратися зі своїми емоціями.
Дівчина наполегливо працює над собою і
творчо, і фізично. Захоплення улюбленим
видом спорту, бажання самоствердитись,
перемагати, невдовзі мали успіх. У жовтні
2020 року в м. Рівне відбувся чемпіонат
Рівненської області з бочча серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У ньому взяли участь 22 спортсмени з
міст Рівне, Сарни та Березнівського району.
У цьому змаганні Алла Случак посіла почесне II місце. В урочистому відкритті змагань брав участь голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, який особисто подарував Аллі м'ячики для гри в бочча.
Аллі дуже подобається цей вид спорту,
вона сподівається, що в її місті місцева громада створить необхідні умови для трену-

вань і невдовзі вона зможе брати участь у
наступних змаганнях.
Дівчина із захопленням згадує чудову поїздку в Яворів, що на Львівщині, організовану два роки тому Рівненським
«Інваспортом». Незабутні дванадцять днів
проведених у Західному реабілітаційноспортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України, дали можливість підвищити рівень свого функціонування, покращити фізичні якості, зустріти
нових друзів та повернутися до активного
соціального життя.
Алла розповідає, що засновником цього
центру є людина з інвалідністю, Герой України Валерій Сушкевич, який знає всі потреби учасників центру і всіляко їм сприяє.
Спогади про поїздку в Яворів переповнюють емоції дівчини. Навколишня природа заряджає своєю енергетикою, гори ваблять могутністю, чисте повітря заповнює
кожну клітинку людського організму. І
щось таємничо-особисте наповнює спогади
романтикою неповторних відчуттів.
З такими позитивними думками Алла готується до наступної поїздки в Яворів. Кожного дня дівчина працює над собою, тренується в домашніх умовах. Бочча впевнено
рухає кольорові м'ячики вправними руками
дівчини вперед до нових перемог. Вона намагається «розірвати порочне коло, де міняються тільки дати», прагне наповнити своє
життя новими яскравими враженнями.
Наталя Войтович,
провідна бібліотекарка Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки

«Ти не один»
га». Трішки в собі покопавшись, зрозуміла,
де, як то кажуть, собака зарита: у зв'язку з
теперішніми обставинами, тобто вірусоманією (дозвольте, я так буду умовно називати
ці сучасні події, а то слова «ковід» чи «корона вірус» вже діють на більшість населення
як червона ганчірка на бика) хор увесь цей
час проводив в очікуванні – коли вже все це
мине і можна буде зібратися без загрози для
здоров'я, як раніше. До речі про ганчірку: ка-

Здавалося б, немає нічого легшого, ніж
писати про улюблену справу, приємних тобі
людей, про те, що дійсно дає багато позитиву та задоволення, адже робиться в першу
чергу для прославлення Творця.
Але ця справа (тобто писати статтю про
хор «Ти не один») виявилася для мене якоюсь надскладною і я, не зрозумівши першопричини такої реакції власного мозку,
вирішила увімкнути «розумного психоло61
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виконавців спиною і вони цього не помітять.
Мені не вірилося, що співають хворі і
немічні, ті, які роками знаходяться в прив'язці до свого становища… їм би швидше
жалітися на життя і звинувачувати долю, а
вони співають – емоційно, мелодійно, радіючи життю і славлячи Бога (там де інші нарікали б на Нього). Довго не могла цього
зрозуміти, адже в самої – проблеми з опорно-руховим… сама знаю, як то, коли загострення, болить, важко іноді пересуватися.
І досі згадую, як від їхнього співу ковтала
сльози, а на шкірі підіймалися мурашки, як
одночасно душу наповнювало тепло і я в той
же день зрозуміла, що буду працювати з колективом «Ти не один».
Катя … Катерина Юріївна… це окрема
тема… Диригент хору – людина з хорошим
музичним смаком, а ще із відмінним почуттям гумору і нервами, як канати… І якщо
хтось і навчив мене власним прикладом не
зациклюватися на дрібницях, зберігаючи
внутрішній спокій, то це вона. А ще між
нами дуже швидко вибудувався якийсь безсловесно-безжестовий контакт, коли тільки
за мімікою диригента піаніст знає, в якому
темпі, динаміці, характері повинен виконувати твір… Така особлива творча довіра й
розуміння може відбутися лише за умови,
що інструменталіст і регент знаходяться, як
то кажуть, на одній хвилі…
Учасники хору – дуже різні, за віком,
історіями хвороби, з непростими долями та
характерами, і хтось напевно зі сторони міг
би поставити собі запитання: що саме змогло їх так поєднати?
Мені на думку приходить одне-єдине
слово, яке хочеться написати величезними
буквами – ЛЮБОВ!
Так, та сама любов, яку заповів нам Ісус
Христос – та, яка вчить бути терпеливим
один до одного, пробачати, поважати, приймати… Любов, яка будує, вирівнює всі гострі
кути, спонукає виправляти помилки й рухатися вперед, вдосконалюючись і намагаючись робити для людей так, як для Господа…
Любов, яку ми бачимо у величезній повазі, дисципліні й пошані до нас, як до керів-

жуть, бик на тій славнозвісній кориді не розрізняє кольорів, а от на такого собі зухвалого хлопчину, що перед мордою махає шматком полотна, реакція ну самі знаєте, яка.
Так, категорія людей на візочках доволі
вразлива і приходилось довший час бути в
ізоляції, але нарешті дочекались і незабаром
на нас чекає перша репетиція після довгої
творчої перерви. Я вже чесно кажучи, трохи
забула, як це – заходити в клас, де тебе чекають такі незвичайні співаки, бачити акуратні ряди усміхнених людей, які так собі
невимушено сидять на візочках і співають,
відповідно, сидячи. Тому, що їм це під силу
робити лише так…
І причиною складнощів написання того,
що ви власне на даний час читаєте, стало
саме те, що через ці ж обставини притупилися емоції, щось, призабулося, трішечки
відійшло в за лаштунки…
Ми повертаємося до звичного режиму
репетицій і я сподіваюся, що це – не останній репортаж про роботу, творчі досягнення колективу «Ти не один». Пишу й усміхаюся в очікуванні такого бажаного живого
спілкування з героями моєї статті. То ж все
за порядком.
Добре пам'ятаю своє знайомство з цим
колективом: довго вагаючись (бо не мала
практики спілкування з такими людьми і
десь в середині свідомості були побоювання,
що можу їх ранити власною поведінкою чи
словом), я все ж прийшла на репетицію.
Яким було моє здивування, коли замість
бідових людей, таких типових страждальців
з отим притаманним виразом «пожалійте
мене, я ж інвалід», натомість побачила
відкриті, радісні обличчя, а ще з першої
зустрічі й дотепер вони в мене абсолютно не
асоціюються з чимось немічним, сумним,
приреченим. Чомусь, як не парадоксально, –
все навпаки : так весело і позитивно якраз із
ними я проводжу час репетицій. Коли, сидячи до хору спиною (відповідно обличчям до
диригента), я акомпанувала перші наші
пісні, сльози лилися з очей, важко було
стриматися, не хотілося, щоб хтось зі
співаків їх побачив. Тішило те, що сиджу до
62
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кожної здорової людини: ніщо не є перешкодою для того, щоб жити, творити, радіти,
спілкуватися. Падати духом – це не про них.
Коли важко на серці, ми молимося один за
одного, а всі печалі і біди довіряємо Творцю,
всім серцем покладаючись на нього… Коли
нестерпно – ми співаємо, славлячи Бога, і це
дає сили боротися й перемагати, продовжуючи улюблену справу…
До зустрічі, мої дорогі, позитивні, улюблені сестри і брати! З вами я почуваюсь у великій, люблячій сім'ї, де є розуміння, тепло і
значущість всього того, що ми здійснюємо.
Бо в молитві «Отче наш» ми проговорюємо
слова «нехай буде воля Твоя» і віримо, що
здійснюємо Божу волю, будучи олівчиками
в його руках, підбадьорюючи своїм співом
тих, хто має в цьому потребу, надихаючи
інших жити з радістю, не зважаючи ні на що,
навіть на те, що можемо співати лише сидячи й не інакше…

ників. Ці насправді непрофесійні співаки
(жоден з них не має музичної освіти) ставляться до нашої спільної справи професійно
і з величезним ентузіазмом, якому можуть
позаздрити інші, ті, хто вже «похапали зірки
з неба» (є і такі), поважаючи наш з Катериною авторитет, прислухаючись до рекомендацій і навіть критики без будь-яких образ
чи негативу.
Наші хористи – люди, як би це не звучало
дивно, з активною життєвою позицією. Серед них – спортсмени з чемпіонськими титулами, багатодітні батьки, бабусі і дідусі чудових внуків, підприємці, поети, рукодільниці, вчителі, водії… Вони живуть, один раз
прийнявши свою ситуацію і зрозумівши, що
єдине позитивне, що можна для себе зробити, це навчитись із цим жити. Люди, які
пройшли пекло болі й страждань, які це регулярно продовжують проходити зі сльозами й оптимізмом одночасно.
«Ти не один» є величезним стимулом для

Світлана Фостій

Благодійність
«Блаженний, хто дбає про вбогого,
в день скорботи спасає його Господь»
Ж. Лабрюйер
У фільмі «Передай іншому» вчитель дав завдання класу придумати, як діти можуть змінити світ. Хлопчик Тревор
придумав теорію про безкорисливу допомогу і запропонував робити добру
справу трьом людям, а ті, в свою чергу, зроблять добро ще трьом, і так
далі. Науковці довели, що якщо через
двадцять одну людину поширити
добрі справи, то в усьому світі абсолютно всі люди отримають підтримку. За останні роки в Україні активізувалася благодійна діяльність: робити добрі справи нині стає модним.

Благодійна акція для безхатченків «Чуйні серця»
У сквері, неподалік Рівненського пивзаводу, волонтери організовують обіди для
безхатченків. До організації та фінансового
забезпечення благодійної акції постійно до-

лучається і команда «Рівне Разом».
За словами керівниці відокремленого
підрозділу ВПК «Айдар» у Рівненській області Світлани Кириліної люди вже знають
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про видачу харчів, адже це відбувається щотижня на тому ж місці: «З січня ми годували
двічі на тиждень, а з квітня – один раз у тиждень. Нам допомагає купувати харчі

спільнота «Рівне Разом» та небайдужі благодійники. Їжу ми готуємо самотужки вдома. Такі акції ми організовуємо на постійній
основі».

ХХVI традиційний Благодійний марафон
«З вірою в майбутнє» – 2021
«…Про людство встигнеш
Про людей подумай!..»

водиться в межах відзначення 30-річчя Незалежності України з метою соціальної матеріальної підтримки обдарованих дітей з
особливими освітніми потребами, які закінчують навчання в освітніх структурах ПДМ.
Одночасно, він надає можливості популяризації творчих надбань дітей, сприяє їх безконфліктному входженню в реальний соціум.
Матеріальну допомогу на лікування отримають: Анна Лесюк (Школа журналістики), Катерина Шандрук і Захар Волівач (Профільна школа народного танцю), Євген Поважук
(Музична студія), Марія Бондаренко (учасниця благодійної акції
«Добро на Різдво), Онкогематологічне відділення дитячої Обласної
лікарні та Центр відновного лікування для дітей з органічним ураженням нервової системи і порушенням
функції опорно-рухового апарату
КП «РОДЛ».

О. Ірванець
Унікальний проєкт благодійності під незмінним гаслом «З вірою в майбутнє» реалізується Рівненським міським Палацом дітей та молоді (ПДМ).
XXVІ традиційний Благодійний марафон — 2021 «З вірою в майбутнє» про-

https://new.pdm.org.ua/marathon/

Служити Богу і людям
Відроджується та набуває поширення
благодійна діяльність релігійних організацій, що виникла ще з появою християнства. Діяльність греко-католицької церкви
(УГКЦ) в історії благодійності, меценатства
та розвитку системи соціальної допомоги є
надзвичайно великою. Розбудова системи
українського шкільництва була однією з тих
проблем, що постійно перебували у центрі
уваги Греко-католицької церкви. Ініціатором і щедрим меценатом був митрополит
Андрій Шептицький. У роки Першої світової війни та національно-визвольних зма-

гань 1918–1920 років духовенство йшло в
народ, щоб допомогти нещасним дітям, рятувати вдовиць і сиріт, а також опікуватися
людьми з інвалідністю. Добрі традиції греко-католицької церкви живуть і донині.
Аби дізнатися про благодійну діяльність
греко-католицької церкви святого Миколая
(УГКЦ), що у Рівному, звертаюся до отця
Євгена Остапенко.
– Отче, церква святого Миколая у Рівному з’явилася не так давно. Коли розпочалася
благодійна діяльність церкви?
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придбавали роботи за ціною від
100 і більше гривень. Залучені
кошти пішли на допомогу
діткам з ДЦП та Олені Білошийкіній, яка сама виховує
двох дітей. Її син, восьмирічний
Тимофійко, має інвалідність з
дитинства, внаслідок важкої
хвороби він майже не рухається. А дізналися ми про неї через
нашу активну парафіянку пані
Ольгу, це вже не перша допомога родині.
Опікуємося ще кількома
соціально-незахищеними родинами, які потребують допомоги. У с. Обарові живе сім’я:
мама з інвалідністю і двоє дітей. Умови проживання були дуже погані. Після обстеження соціальні служби мали намір вилучити
дітей. Завдяки нашій та волонтерській допомозі одягом і продуктами, діти залишилися
в сім’ї. Ми навіть подарували мамі та
старшій дитині мобільні телефони.
Досі підтримуємо маму з інвалідністю та
двох дітей, які вже виїхали з Рівненщини в
Кіровоградську область. Нещодавно наші
парафіяни переслали на місце їхнього нового проживання одяг для всієї сім’ї, а також
для третьої дитини, яка невдовзі з’явиться
на світ.
Збираємо одяг не лише для сімей, а й для
безхатьків – тих, хто перебувають у будинку
безпритульних м. Рівного. Опікуємося
дітьми з будинку «Малютки». Щорічно, напередодні свята Миколая, діти пишуть листи-прохання, а сім’ї нашого приходу намагаються їх виконати. Неодноразово допомагали продуктами та одягом будинку-інтернату, що в Олександрії, будинку престарілих у
Здолбунові.
У цьому році парафіяни організовали
три благодійні вертепи, вистави. Завдяки
цьому зібрано і передано громадській організації «Скарбниця Надії» 15 тисяч гривень
для онкохворих діток.

– Основна місія церкви проповідування
Євангелія Небесного Царства, благовісті
про спасіння, а благодійність і милосердя –
це основоположні цінності християнства.
Тому місія церкви не лише молитва, але й
опіка нужденними.
Благодійність для нашої церкви була актуальною від початку відродження її в
Рівному. Цей шлях видався довгим і непростим. Спочатку служили в пристосованих
приміщеннях, пізніше збудували капличку.
Поступово збиралися люди: десяток, два. У
2017 році збудували собор, збільшилася громада. Відтоді активізується соціальне служіння церкви.
– Церква надає благодійну допомогу нужденним лише своєї парафії?
– Ми надаємо соціальну допомогу не
лише своїм парафіянам, але й людям, які не
належать до нашої парафії. Адже брати та
сестри – це всі люди, які живуть у місті й потребують як духовної, так і матеріальної
підтримки. І хоч вийти з допомогою за межі
своєї парафії було складно, ми все ж спромоглися: з метою залучення коштів проводили різноманітні благодійні заходи, тепер
це стало системою. До прикладу, в останню
неділю травня цього року в приміщенні собору відбулася благодійна фотовиставка
«Весна над Устею» рівненського фотохудожника Віктора Антоновича (Mykyta Ant).
Усі охочі, а це здебільшого наші парафіяни,

– Отче, чи надає церква благодійну допомогу воїнам-захисникам на Сході?
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– Допомога воїнам, які захищають нашу
Батьківщину є пріоритетом в благодійній
діяльності церкви. Починаючи з 2014 року,
парафіяни власноруч плетуть сітки для
воїнів із врахуванням різних сезонів. Для
цього вони вишукують сировину і створюють такі необхідні захисні вироби. Систематично надсилаємо ліки, різні смаколики. Виявом милосердя упродовж тривалого періоду є організація «Великодніх кошиків» до
свята.
За останні півроку нашим захисникам
відправили виготовлені за спеціальним замовленням три буржуйки. Знаємо потреби
воїнів завдяки постійному зв’язку з нашим
представником на Сході.
– Хто організовує та здійснює благодійні
заходи.
– Благодійністю займаються наші парафіяни. І хоч наша парафія наразі не дуже велика, та в ній панує доброта і любов. Все як у
дружній сім’ї, де є порозуміння та взаємодопомога, молодші опікуються старшими. Допомагаємо, за потреби, ліками й харчами.
Парафіяни, волонтери, які мають автомашини, закріплені за старшими людьми.
Літніх людей возимо на процедури в поліклініки, автівкою довозимо до церкви й назад. Дієвою є організація «Добрі янголи»,
котра об’єднує спеціалістів із парафіян: кардіологів, хірургів, педіатрів, юристів, психологів тощо. У визначені дні старші люди можуть отримати безоплатну консультацію, за
потреби зробити кардіограму. В офісному
приміщенні церкви для цього виділено
кімнату. Така допомога є вкрай необхідною,
аби вчасно виявити проблему та скерувати
людину для подальшого обстеження і лікування. Підтримуємо кожного у дні радості

та смутку. Діяльність церкви є прозорою й
постійно висвітлюється на сторіночці у
Facebook.
– Отче Євгене, чи доброчинні справи церкви стануть прикладом для наслідування в
соціумі й світ стане кращим?
– Мета та ідея нашої діяльності – допомогти знедоленим, зробити благодійність
звичкою для кожного з нас. Віддавати набагато легше, ніж просити. І ми маємо створити такий світ, таку країну, поширити благодійність настільки, щоб просити про допомогу стало нормально, бо насправді кожному з нас у той чи інший момент потрібна
підтримка.
Розмову з отцем Євгеном Остапенко
записала Раїса Щербан

«Фенікс» – школа життя для людей з інвалідністю
моги «Фенікс», учасниками якої є люди, які
мають інвалідність через психоневрологічне
захворювання.
– Доброго дня, отче Віталію! Про
«Фенікс» нам уже давно відомо. Досвід роботи групи неодноразово висвітлювався на

Чекаю на зустріч з Віталієм Поровчуком,
священником та головою благодійної місії
«Православне Діло». А ще ця людина має
відкрите, добре та небайдуже серце до інших
людей, адже впродовж п’яти років координує роботу групи психологічної взаємодопо66
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сторінках інформаційного бюлетеня
«Інва.net». На сьогодні Ви є її керівником та
наставником. Розкажіть, будь ласка, про
Вашу місію та місію групи?
– Доброго дня! Радий зустрічі з Вами!
Практика створення груп психіатричної допомоги є досить поширеною за кордоном.
Така діяльність була започаткована у США.
Пізніше вона поширилася і в Західній
Європі. У 2000-их роках американські волонтери через різні благодійні фундації навчали українських волонтерів, розповідали
про методику створення та дух цього руху. І
після цього групи психологічної взаємодопомоги для людей, які мають інвалідність
через психоневрологічне захворювання,
були відкриті практично у всіх обласних
центрах України. На жаль, нині вони мало,
де збереглися. А от у Рівному така група успішно працює уже 18 років поспіль.
Започаткована вона за ініціативою відомих рівненських психологів Оксани Тарасюк (нині – головний спеціаліст Рівненського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді) та психоаналітика
Олександра Турченюка (очолює громадську
організацію «Рівненська громадська ініціатива у сфері психічного здоров’я», займається приватною психотерапевтичною практикою). Свого часу також до роботи групи долучалася та допомагала лікар-психіатр Софія Дзидзоєва.
Пізніше лідером групи був психолог та
громадський діяч Сергій Одарченко. А після
його мобілізації до війська естафета перейшла до мене. І ось уже 5 років я координую
роботу групи «Фенікс». Хоча раніше, з самих початків, я був волонтером, духівником,
священником. Писав різні проєкти, залучав
кошти для діяльності групи. Я сам мандрівник, пластун, скаут, люблю багато мандрувати. І помітив, що ці люди досить мало мандрують, хоча теж полюбляють виїжджати,
аби вийти зі своїх чотирьох стін. Я організовував різні прощі, паломництва до святих
місць, екскурсії, мандрівки. Раніше координував цю ділянку роботи в групі. Але коли
розпочалася війна, Сергій пішов, і я з того

часу очолив групу.
Моя місія в цій групі – допомогти людям,
які мають захворювання психіки навчитися
самостійно розв’язувати свої проблеми, надати можливість обговорювати ці проблеми
з іншими та разом знаходити рішення, обмінюватися досвідом та допомагати один
одному. Саме на це і спрямована діяльність
групи. Адже ці люди дуже «стигматизовані». Їх не розуміють, часто відкидають,
вони позбавлені простого спілкування та
мають проблеми матеріального і правового
характеру.
Зізнаюся чесно, мені деколи не вистачає
досвіду. Раніше працювали фахові психологи та психотерапевти. Бувають такі ситуації,
коли загострення відбувається одночасно в
кількох учасників групи і вони починають
проявляти свої особливості. То це трохи
важко…
– Отче Віталію, як Ви вже розповідали
група працює 18 років поспіль. Вона є сталою
та успішною. Розкажіть в чому секрет успішності?
– Я вважаю, що секрет полягає в тому, що
люди, які належать до цієї спільноти, є небайдужими, активними, вони готові допомогти іншим. Це і самі учасники групи, які
мають психічні захворювання, і ті, хто їм допомагає. У цій роботі мене підтримують волонтери, меценати, благодійники, які щомісяця жертвують кошти на потреби групи
«Фенікс», за які ми організовуємо чаювання
під час наших зустрічей. Хтось може забезпечити юридичний супровід, коли виникають проблеми правового характеру. Наприклад, проблеми з нерухомістю. Це досить поширено, коли люди, які мають
психічні захворювання, стають жертвами
шахраїв у сфері нерухомості, які хочуть привласнити їхнє житло. І ось такий юридичний супровід часто надають волонтери-юристи.
Ми також стикаємося з проблемою лікування, яке є дороговартісним. І важко знайти кошти на ліки, можливість проконсультуватися в провідних лікарів України… Треба мати відкрите, добре, небайдуже серце до
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інших людей. Але коли Бог так благословляє, що люди служать, допомагають, люблять – формується спільнота добрих людей.
Бог нас благословляє, дає сили, благодать
Духа Святого, єднає нас. Ми також намагаємося не зраджувати й підтримувати один
одного. Це має бути дух любові, співпраці та
бажання, зусилля і знання. Ось ці всі складові в поєднанні дають успіх і результат. Це
– секрет того, що група існує.
– Хто є учасниками групи? За віком, за
статтю? Чи обов’язково ці люди повинні
мати інвалідність внаслідок психічного розладу?
– Учасники групи «Фенікс», це люди з
набутими захворюваннями психіки, вони
мають серйозні хвороби, пов’язані з
клінічною психіатрією, різний соціальний,
інтелектуальний та віковий статус. Є люди
із середньою освітою та робітничою професією, а є науковці, архітектори, вчителі й
лікарі. Від цієї хвороби, на жаль, ніхто не застрахований. Можу сказати, що хвороба
проявляється досить часто несподівано.
Тоді ситуації складаюся по-різному. Буває
так, що людина опиняється сам на сам з хворобою, від неї відвертаються рідні й близькі,
розпадаються сім’ї. Їх не розуміють, думають, що вони симулюють… А буває й навпаки. Ось у нашій групі є приклад того, коли
чоловік дружини, яка має психічне захворювання, продовжує піклуватися про неї, любити та опікувати її. Така підтримка є досить важливою та цінною.
Згідно з правилами групи учасники повинні мати інвалідність внаслідок психічного розладу. Але зізнаюся Вам чесно, останнім часом я закриваю на це очі, бо з’являються люди, які опиняються в складній
життєвій ситуації та потребують підтримки
й допомоги. Але вони не можуть довго бути
тут з нами. Адже це своє специфічне середовище. Ми маємо свої інтереси, традиції
спілкування. І не кожен готовий до цього. А
ті, хто все ж таки залишається з нами (це
скоріше люди, які взагалі не мають ніякої
інвалідності), вони фактично на одній хвилі
з нами. І всіх нас об‘єднує шляхетна й конст-

отець
Віталій
Поровчук

руктивна мета – допомога один одному.
– Чи є всі учасники однієї віри?
– У нас немає таких вимог щодо приналежності до церкви. До нас приходять
люди різні: ті, хто вірить, й ті, хто не вірить.
Але переважно це люди православні. Розповім Вам одну курйозну історію з церковного життя нашої групи. Щонеділі я правлю
службу в невеликій церкві, обладнаній у старому будинку. І коли після читання Євангелії я виходжу проповідувати, то буває так,
що деякі наші брати та сестри з групи
«Фенікс» одночасно починають ставити
мені різні запитання, говорити, одним словом «чудити». А Женю Платонова (учасник
групи «Фенікс») це трохи бентежить та нервує. Він ніколи в церкві не дозволяє собі
подібних речей. І от одного разу після такої
служби Женя мені каже: «Отче Віталію, а
наша церква така вона псіхічєска церква». І з
того часу ми почали називати нашу церкву
«псіхічєска церква» (сміється). Але це означає душевна, бо у перекладі з грецької «психо» – це душа. Значить наша церква душев68
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ся. Доброзичлива атмосфера, гарний сучасний інтер’єр. Є плазмовий телевізор і тепер
ми маємо можливість дивитися фільми
різної соціальної тематики.
Хочу подякувати всім працівникам
бібліотеки за те, що тут гарно приймають,
спілкуються, допомагають, ідуть на зустріч.
– А поговорімо про те, як змінюються
Ваші підопічні після зустрічей у групі. Їх
долі…
– Найкраще тут розповісти історію з
життя. Є в нашій групі чоловік, який за фахом архітектор, художник-аматор. Він певний час працював у Лондоні та Манчестері,
а потім змушений був повернутися до України через свою хворобу. Він має досить
тяжкий психічний розлад. Я дізнався, що
цей чоловік вміє малювати, писати портрети, і запропонував йому заробляти на цьому
кошти. Наразі він намалював три чудових
портрети засновників ПЛАСТу: Івана Чмоли, Олександра Тисовського та Петра
Франка. Ці портрети придбали наші меценати-благодійники і відтепер вони будуть у
Пластових домівках. Я побачив блиск в очах
цього чоловіка та неймовірне задоволення.
Він знайшов себе та зумів реалізуватися в
улюбленій справі.
Церква також змінює цих людей. Щонеділі учасники групи відвідують наш храм,
співають, читають на крилосі (у православній та католицьких церквах східного обряду «крилос» – це підвищення для
співаків, читців праворуч і ліворуч від іконостаса на рівні солеї або в храмовій частині
церкви), прислуговують, забезпечують богослужіння, прибирання. Тут вони безпечно
себе почувають. І я, спостерігаючи за ними,
бачу, як вони стають добрішими, мирними,
веселішими.
Люди змінюються насправді. От уявіть
собі, як це сидіти в чотирьох стінах і нікуди
не виходити, а тут вони спілкуються, дружать, мандрують разом. Ми відзначаємо
християнські свята, дні народження один
одного. Відвідуємо друзів у лікарні чи навіть
вдома, якщо у тому є потреба. За 18 років у
групі «Фенікс» було всяке, але, безумовно,

на та духовна. І я Вам хочу скажу, що такі
люди найбільше і найкраще моляться, вони
найчастіше відвідують всі ранкові та вечірні
богослужіння.
– А чи є проблема залучення нових учасників групи? І як Ви залучаєте нових підопічних?
– Якщо говорити про те, щоб поставити
собі за мету мати велику кількість учасників
групи, то проблеми дійсно є. Люди з такими
хворобами зазвичай дуже закриті й не соціалізовані. Вони не йдуть на контакт. Свого
часу ми поширювали інформацію в психоневрологічних лікарнях у Рівному, Острозі.
Їздимо туди на свята, подарунки привозимо,
розповідаємо про діяльність нашої групи.
Але дуже мало людей відгукується. В основному, якщо приходять нові люди, то це завдяки особистим контактам. Ось нещодавно
прийшла до нас жінка, якій про нашу групу
розповів один із учасників. Але я розумію,
що ми б і не змогли «потягнути» велику
кількість людей, адже ми не маємо тих ресурсів та можливостей, щоб вести цю
діяльність масштабно. Наразі група налічує
15 осіб.
– Мені відомо, що раніше Ви проводили
зустрічі в міському палаці культури «Текстильник». А тепер перейшли до бібліотеки?
Вам комфортно у нас?
– Так, нам дуже добре і комфортно у
бібліотеці. Взагалі нам було непогано і в
Текстильнику, але там реально не було
місця, було багато гуртків, всіляких груп… І
ми ділили невеличку кімнатку з різними
гуртками та групами. І це було трохи незручно.
Нещодавно я мав розмову з директоркою
бібліотеки Валентиною Петрівною і вона
досить влучно про це сказала, що одна справа сидіти в кімнатці, де тебе ніхто не бачить і
ти нікого не бачиш, а інша справа, де ти перебуваєш в такому місці, куди приходять
люди, читають книги, відвідують різноманітні заходи, де всі разом спілкуються. І
наші люди відчувають свою причетність до
чогось важливого. Нам тут дуже подобаєть69
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більше доброго й позитивного.
– Чи були у Вас проблемні ситуації, які
доводилося Вам вирішувати?
– Скажу чесно, що проблемних ситуацій
було безліч, але з милостю Божою вони вирішувалися, а деякі не вирішувалися…було
по-різному.
Поділюся з Вами ситуацією, якою я займаюся зараз. Є у нас хлопець, він не учасник
групи, але інколи приходить на зустрічі,
мандрує разом з нами, їздить на Пластові табори тощо. Він сирота, має розумову
відсталість. Все життя перебував у спеціалізованих дитячих будинках та інтернатах.
Дякуючи Богу, наші друзі, брати, сестри
йому допомагали й допомагають. Його прилаштували в соціальний гуртожиток для
сиріт, потім допомогли потрапити в державну програму надання житла для дітей сиріт з
інвалідністю. Нещодавно за державні кошти
йому придбали квартиру у Здолбунові.
Знайшли роботу. І тут зовсім несподівано
його призивають в армію, цим питання я зараз займаюся. Свого часу він загубив свою
медичну картку, в якій зазначена вся історія
хвороби, це специфіка стану психологічного
здоров’я та інтелектуального розвитку. Він
дуже інтровертний, майже ні з ким не говорить. На військовій комісії психіатр просто
не звернув на це увагу. Дякувати Богу, офіцери ідуть на зустріч, розуміють проблему,
намагаються допомогти. Сподіваюся на розв’язання цього питання.
Досить багато проблемних ситуацій ми
вирішуємо у сфері нерухомості. На жаль,
часто люди, які мають психічні захворювання стають жертвами шахраїв-ріелторів, які оманою відбирають квартири. І не
завжди вдається позитивно вирішити такі
проблеми.
– Чи є у Вас помічники. Хто допомагає
Вам у роботі?
– Як я вже розповідав, у цій роботі мене
підтримують волонтери, меценати, благодійники, які матеріально підтримують потреби групи «Фенікс». Для залучення державного фінансування через проєктну
діяльність ми тісно співпрацюємо з гро-

мадськими організаціями «Станиця Рівне
ПЛАСТ» Національної скаутської організації України (НСОУ), Рівненським православним молодіжним Свято-Софіївським
Братством та благодійною місією «Православне діло».
Є у мене помічники й серед учасників
групи. Я хотів би згадати Наталію Пашинську (на жаль вона упокоїлася минулого
року). Свого часу вона дуже допомагала,
впроваджувала різні проєкти. Налагодила
контакти з Рівненським державним гуманітарним університетом і студенти психологи
постійно приходили до нас проводити арттерапевтичні заняття. Але у зв’язку з пандемією коронавірусу така співпраця призупинилася, бо студенти перейшли на дистанційну форму навчання. Крім цього, за домовленістю Наталії нам безплатно дають квитки в
академічний музично-драматичний театр та
обласну філармонію. І коли Наталії не стало, то Женя Платонов, учасник групи
«Фенікс», взяв на себе обов’язки координації цієї роботи. Насправді йому це дається
нелегко через захворювання, але у нього є
бажання. Робота дає йому натхнення та
енергію, тож він відчуває відповідальність і
причетність до соціуму.
Також величезною підтримкою та опорою для мене є моя дружина Олена. Правду
кажучи, вона трохи менше долучена до роботи групи, але є досить міцним тилом, завжди підтримує молитвою, добрим словом,
ніжністю, любов’ю і турботою.
– Які Ваші плани на подальшу роботу групи?
– У планах і надалі підтримувати діяльність групи, залучати благодійників, меценатів, писати проєкти для додаткового
фінансування. Ось, до речі, зараз спільно з
громадською організацією «Станиця Рівне
ПЛАСТ» НСОУ ми написали проєкт і очікуємо фінансування від міського управління у справах сім’ї, молоді та спорту на три
чудові поїздки. Це мандрівка на катамаранах від м. Славута до с. Стригани на Голубі
озера, паломницький маршрут Кременець –
Почаїв – Підкамінь – Броди та подорож на
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БІБЛІОТЕКА НА ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ –––––––– № 36, 2021 рік
– Дякую Вам, отче Віталію, за спілкування! Успіхів у нелегкій, але надзвичайно
потрібній справі!

Закарпаття у церковну оселю в селі Богдан
біля Рахова. Там є гарний великий будинок,
збудований греко-католицькою церквою за
допомогою чеських благодійних фундацій.
Я вважаю, що мені пощастило, адже на
шляху завжди зустрічаються небайдужні
люди, які йдуть назустріч і готові допомогти. Кожен має свої таланти й кожен знаходиться на своєму місці. І якщо ми разом
робимо це для Бога, людей, добра, любові,
справедливості, то воно все рухається і дає
позитивний результат.

Розмову зі священником
Віталієм Поровчуком вела Ірина Усович
Заняття групи «Фенікс» відбуваються
щовівторка о 17.00 у приміщенні
Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки, вул. Короленка, 6.
Координатор групи: Віталій Поровчук
сторінка Facebook https://www.facebook.com/
profile.php?id=100008287421900

Вітамінка радості
Пам'ятаю нашу першу зустріч з Дмитром: високий та усміхнений юнак, що прийшов влаштовуватися на практику до Інклюзивної читальної зали Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.
Ольжича. Він – майбутній соціальний працівник, який з першого діалогу демонструє
свою відкритість та готовність працювати з
особливими дітками.
"Давайте разом щось зробимо корисне
для тих, хто має в цьому потребу! Помалюємо на асфальті, пограємо в ігри, сходимо в похід. І при цьому зробимо багатобагато веселих фото, щоб ті, хто будуть долучені, мали про ці події приємні спогади»,
– з вогником в очах говорив Дмитро.
Ще з перших наших спільних розмов
було зрозуміло, що це глибока та духовна
особистість, з високим рівнем інтелекту та
безмежною любов'ю до світу. А я все не переставала себе запитувати, чому цей вродливий юнак навчається в спеціалізованому
навчальному закладі для молоді з інвалідністю? Які спільні форми роботи з дітьми чи
дорослими можна спланувати? А раптом він
має епілепсію, цукровий діабет чи інші «невидимі ззовні» хвороби, які потребують
пильності та особливих умов праці... Загалом було багато «чому», на які врешті потрібно шукати відповіді.
Минуло 2 місяці, в нашій спільній фотогалереї ціла купа щасливих фото з різноманітних заходів. Як зараз пам'ятаю, надворі

морозно, за календарем 7 лютого 2016 року,
ми пишемо сценарій для «дружніх посиденьок» з нагоди Дня народження нашої подруги Олі, яка має серйозні порушення зору.
В інклюзивній читальній залі людно, пахне
свіжою випічкою та цитрусовими, лунає музика, крізь яку прослуховується щасливий
сміх всіх запрошених.
– А давайте зараз пограємо в гру: кожен
може замовити в нашого діджея свою найулюбленішу пісню, а ми разом підспіваємо і
проймемося її змістом, – запропонувала я.
Насправді ця ідея визріла ще раніше, і мала
для мене надзвичайно глибокий зміст. Часто з тексту та ритму можна відчути психоемоційний стан молоді, її переживання. Оскільки я все ще не наважилась запитати в
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вже все добре, він поруч, щиро посміхається
та прагне змінити цей світ на краще! І я
мушу! Вже зараз, коли пройшло 5 років з
моменту нашої першої зустрічі, я можу про
це говорити та ставити іншим Дмитра в
приклад! Бо то справді надзвичайно цінна
перемога!
Пишаюся, що зі стін інклюзивної читальної зали розпочався професійний та волонтерський шлях Дмитра. Він і нині допомагає нам організовувати заняття з дітками
у відділенні онкогематології Житомирської
обласної дитячої клінічної лікарні, квести
для учнівської та студентської молоді, орієнтовані на етику взаємодії людей з інвалідністю, мотиваційні бесіди, «живі бібліотеки» і
ще купу інших заходів! Він – найактивніший волонтер Житомирщини зі збору
коштів для закупівлі медичного обладнання
в дитячу лікарню в межах Всеукраїнської
акції «Серце до серця». Він є та вітамінка радості, яка приносить щастя діткам і дорослим, які так його потребують!

Дмитра про його хворобу – це був один із
кроків до цього діалогу. Загалом все проходило дуже ритмічно та весело! Ми танцювали, співали і були щасливими! Врешті
прийшла черга нашого волонтера замовити
«свою» пісню. Досі пам'ятаю той табун мурах по шкірі від приспіву, на душі відразу
стало важко, а під горлом тиснули сльози...
Не пам'ятаю виконавця тієї композиції, але
суть була така, що ми маємо прожити життя
так, щоб, помираючи, на наших вустах була
посмішка, а на душі легкість від того добра,
яке встигли зробити людям...
Того вечора діалог таки відбувся. Як виявилось, наш неймовірно позитивний Дмитро здолав рак... Чотири роки нескінченної
боротьби з важкою недугою, тисячі слів
підтримки та волонтерської допомоги, безкінечні лікарняні будні та діалоги з самим
собою... І ось вона, довгоочікувана, вимолена
світом фраза «Вітаю, ти зміг, врешті – ремісія!». Скажу відверто, важко було стримати
сльози, адже в ту мить земля з-під ніг кудись
зникала, а в голові знову звучало безліч
«Чому?». Видихнувши, я зрозуміла, що не
маю жодного права плакати, адже наразі

Юлія Мельник,
бібліотекарка Житомирської обласної
універсальної наукової бібліотеки

Розвиваємо творчі здібності
ники занять занурюються в роботу: фантазують, запитують, консультуються. Не
відразу все виходить, та після копіткої праці,
коли в руках з’являється виріб, радості
немає меж, очі сяють.
Кращі роботи, виготовлені під час майстер-класів, неодноразово виставлялися на
благодійних ярмарках, а також демонструвалися на виставках у бібліотеці.
Із нетерпінням чекають всі на «Різдвяні
зустрічі», «Свято куті», «Івана купала». І
знову молодь фантазує над створенням образів, перевтіленням, разом із батьками
підбирає необхідний одяг. І найважливіше:
вивчаються слова, якими говорять герої.
Найкраща атмосфера, коли всі співають
щедрівки та колядки, вітаючи зі святом.
Яскравим є захід до свята «Масляна»: театралізовані дійства зустрічі весни, веснян-

Рівненська ОУНБ є центром соціальної
адаптації молоді ГО «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін» і учнів Рівненського
обласного навчально-реабілітаційного центру. Вони охоче приходять до книгозбірні, бо
тут, у просторих і затишних залах, можна
навчатися і відпочивати. А ще зустрічатися з
цікавими людьми: психологами, дієтологами, письменниками.
Традиційними є зустрічі з керівниками
центрів, проведення масових заходів. Улюбленим заняттям є майстер-класи, під час
яких молодь власноруч виготовляє вироби з
різних матеріалів, освоюючи такі техніки як:
квілінг, декупаж, хендмейд тощо. І звісно,
допомагає у виконанні практичних, освоєнні тієї чи іншої техніки література, запропонована бібліотекарем.
Працюючи над створенням виробів, учас72
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ки у виконанні дівчат, танці радують усіх
присутніх. І на завершення – конкурс
млинців. Ними смакують дорослі та діти.
Усі почувають себе сміливо й невимушено.
Частими гостями в бібліотеці є студентилогопеди кафедри дошкільної педагогіки і
психології та спеціальної освіти ім. професора РДГУ Т.І. Поніманської. Під час занять
ними використовуються різноманітні методики арттерапевтичного впливу. Полюбилися учасникам занять руханки, танці
й інші види мистецтва, які допомагають
їхньому розвитку через самовираження.

Охоче сприймає молодь ігрові заходи.
Під час гри в кожного розвивається власний
образ мислення і визначається спосіб взаємодії з дітьми й дорослими. Також ігротерапія допомагає зняти стрес, підвищує їхню
самооцінку та дозволяє повірити в себе. Активне залучення молодих людей до участі в
проведенні заходів, майстер-класів позитивно впливає на них, вони розкривають
творчі здібності та проявляють свої таланти.
Марія Новікова,
бібліотекарка Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки

Гордимося професійними здобутками випускників
В Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. акад. С. Дем'янчука
здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців, які мають порушення зору,
слуху, вади опорно-рухової системи. Їх
вибір професії пов'язаний з орієнтацією на
поліпшення власного здоров'я, удосконалення своїх можливостей. Найбільше студентів з інвалідністю навчається за спеціальностями – «фізичне виховання» та
«фізична терапія», поєднуючи навчання із
заняттями паралімпійськими й дефлімпійськими видами спорту.
Гордістю серед них є: Косенко Ігор, Помінов Олександр, Фролов Сергій, Ажнюк
Василь, Набухотний Роман, Ціздин Уляна,
Матло Ярина та інші. Студенти-спортсмени
з інвалідністю демонструють високі спортивні досягнення, успішно опановують професію. Університет гордиться ними. Вони
працюють в системі адаптивного спорту, фізичного виховання, ефективно впливаючи
на поліпшення здоров'я та самореалізацію
підопічних.
Прикладом для багатьох є професійна
діяльність випускника 2003 року Цицюри
Олександра, засновника у Сарнах КЗ ФСК
інвалідів «Повір у себе». Він і члени ФСК
різного віку активно впроваджують різні
форми рухової активності, як необхідного
атрибуту здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я, активно вис-

тупають на різних спортивних турнірах.
Центр «Інваспорт» високо оцінює працю
тренера-викладача з футболу, випускника
Косенка Ігоря, знаменитого паралімпійця,
орденоносця. Футбольна команда (діти з
порушенням опорно-рухового апарату) під
його керівництвом зайняла перше місце на
Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе».
Успішно працює тренером-викладачем
Ажнюк Василь – чемпіон дефлімпійських
ігор. Його вихованці стали фіналістами всеукраїнських змагань.
Заслужений майстер спорту України Набухотний Роман плідно працює тренером з
паверліфтингу зі спортсменами з порушенням зору у ФСК «Повір у себе», що в Сарнах.
Чемпіон дефлімпійських ігор Сергій
Фролов творчо працює із юними футболістами у ДЮСШ «Спартак».
Особистим прикладом, професійною
компетентністю вони надихають на спортивні досягнення своїх вихованців. Зі знанням справи обґрунтовують значення рухової активності, її позитивний вплив на розвиток організму та фізичний стан. Це особливо важливо для людей з інвалідністю, які
мають обмежені рухові можливості.
Лідія Завадська,
професорка кафедри теорії і методики
фізвиховання та адаптивної фізкультури
МЕГУ ім. С. Дем'янчука
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