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Діти – наше майбутнє! Ми часто чуємо цю відому фразу, і не
завжди усвідомлюємо, що в ній закладений глибокий зміст: піклуючись про дітей, їхнє здоров’я і щасливе дитинство, ми піклуємося про своє майбутнє.
Та чи завжди в дітей щасливе дитинство, чи все роблять
держава, суспільство і кожний з нас для того, щоб діти були
оточені любов’ю, росли здоровими і щасливими? Звісно, світ
людини формують і школа, і вулиця, і театр, і книга... Але лише
сім’я є тим первинним середовищем, де проходить становлення
особистості, де діти вперше дізнаються про багатогранність і
складність оточуючого світу, про добро і зло, де формуються
їхні звички і погляди, розвиваються здібності. Тільки в сім’ї
дитина вчиться бути милосердною і співчутливою до інших.
Сім’я завжди була і залишиться основою життя людини, джерелом її щастя.
Та, на жаль, не всім дітям пощастило. За неофіційними даними, в Україні більше 200 тис. бездомних, безпритульних і позбавлених батьківської опіки дітей. Соціальні служби, центри допомоги бездомним дітям, «Служба порятунку дітей» проводять чимало заходів. І попри заяви відповідних служб про проведену роботу проблема існує. Ще надто багато бездомних, нічиїх дітей. І
головне, серед них є діти, які мають родини. Це сироти при живих батьках, які ведуть асоціальний
спосіб життя, не виконують батьківських обов’язків або знущаються над дітьми. Отож єдиним
порятунком для них є вулиця – вільне, але надто важке життя. Вони живуть у підвалах, без будьяких умов, голодують, змушені дбати про одяг та взуття. Залишені напризволяще, діти, якщо пощастить, працюють, жебракують або змушені красти. Нюхають клей, розпивають спиртні та слабоалкогольні напої, дівчата займаються проституцією. На їх плечі звалюється важкий тягар життя.
А вони ще ж діти, беззахисні і самотні. З пораненими серцями, зламаною психікою. Ми бачимо їх
на вокзалах, у підземних теплотрасах, просто на вулиці, але намагаємось не помічати. Покинуті
напризволяще, вони живуть окремим життям, змушені боротися за виживання у жорстокому світі.
Найбільше безхатченків збирається у великих містах з надією вижити, туди вони приїжджають
з сіл та міст України. На Рівненщині, за офіційними даними, таких дітей не зареєстровано. 1822
дитини, які втратили батьків, знаходяться під опікою держави. З них 1423 дитини виховують опікуни, 220 перебувають у дитячих будинках та інтернатах. 67 дітей мають інвалідність. Усі ці діти,
на відміну від дітей вулиці, можуть отримувати медичну допомогу, рости здоровими.
В цьому числі «Інва.net» ми подаємо інформацію про Рівненську обласну дитячу лікарню, де
за потреби можуть обстежуватися та лікуватися діти.
І наостанок хочу сказати: у дітей не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати ми, дорослі. Якщо кожен із нас зробить хоч незначний внесок у скарбничку добрих
справ, діти стануть щасливішими. Тож не будьмо байдужими!
Раїса Щербан
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Протоієрей Вадим Петровський, настоятель храму Преподобного Агапіта Печерського Української
Православної Церкви у військовому госпіталі м. Рівне, кандидат богословських наук

же, це звучить надто банально. Але погляньмо
на секундну стрілку, яка безупинно відраховує
час. Здається, що можна зробити за одну хвилину? Але за шістдесят секунд можна придумати ідею, подумати, як її реалізувати й одразу
братися за виконання.
На жаль, багато людей не цінує час. Як
говорив один із видатних мислителів, «люди
страшенно переживають, коли втрачають багатство, і зовсім не переймаються, коли втрачають час, який не купиш за жодне багатство».
Справді, ми переживаємо, щиро переживаємо,
коли втрачаємо багатство. Коли хтось загубить
гроші, то днів зо п'ять буде всім говорити про
своє горе. Коли в нас щось украдуть, то ми пам'ятаємо про це роками. Але чому ми буваємо
байдужі до того, як безповоротно проходять
наші дні? Ми їх втрачаємо, не отримуючи нічого взамін. І відносимось до цього спокійно.
Скільки часу забирають пусті, непотрібні розмови, дебати, які ніяк не збагачують нас, а,
навпаки, втомлюють, розпорошують наші сили
та енергію, спустошують нас. А як часто люди
просто шукають можливості вбити час, прожити день так, щоб він скоріше пройшов. І, напевно, найстрашніше, коли люди, не цінуючи свого часу, крадуть його в інших.
Апостол Павло дуже вдало назвав наші дні
лукавими. Лукавство – це обман. Так дуже часто обманюють себе люди, які не цінують час і
кажуть собі: «Ще встигну зробити багато добрих справ, ще є час». І далі, заспокоюючи себе,
живуть звичним лінивим, нічим ненаповненим
життям. Адже цей час можна використати на
те, щоб допомогти ближньому, зробити якенебудь добре діло, подарувати іншим хвилини
радості та щастя. І тоді наш час не буде проходити марно, бо, використовуючи його таким
чином, ми зробимо наше життя наповненим та
цікавим. І під кінець прожитого, 2012 року, ми
зможемо з чистою совістю, з душевним миром
та спокоєм сказати собі та Богу: «Цей рік ми
прожили недарма, щасливо та благополучно,
примноживши безцінний дар Творця».
Мені пригадується один письменник, який
писав прекрасні твори. Коли його запитали, як
йому це вдалося, він відповів, що завдячує цим
своєму слузі. Письменник доплачував останньому лише за те, що той, попри будь-що, будив свого хазяїна на дві години раніше. Саме в
цей час і були написані його шедеври.
Отож, цінуймо час – цей великий дар Божий!

Господь наділяє людину багатьма дарами.
Користуючись ними та примножуючи їх протягом свого життя, людина досягає благополуччя,
гармонії, радості та всього того, що називається
щастям. Серед найцінніших дарів – здоров'я,
сім'я, діти, повага серед людей, нарешті, матеріальні здобутки. Однак є дар, який дорожчий
над усе. Парадоксально, що саме його ми найменше цінуємо або, іншими словами, просто не
помічаємо. Цей дар називається часом. Адже
правильно використовуючи його, можна досягти висот у кар'єрі, науці, покращити своє матеріальне становище. А для віруючого – ще й досягти вічного життя. Однак самого часу придбати неможливо. Людська мудрість спроможна в окремих випадках вилікувати людину, але
продовжити земне життя їй не під силу. Пророк
Давид говорить, що людина проживає сімдесят,
якщо в силах, то вісімдесят років. І ніякі досягнення медицини не можуть набагато збільшити
цю межу.
Премудрий Соломон, роздумуючи про значення часу, каже: «Всьому свій час, і час всякій
речі під небом. Час народжуватися, і час помирати; час насаджувати, і час виривати насаджене...Час лікувати... Час будувати... Час збирати
каміння... зберігати... мовчати та говорити»
(Екклезіаст, 3, 1-2, 3, 5-7). В цих словах зосереджена глибока думка: не повинно бути пустого, марного часу. Кожна хвилина нашого
життя повинна бути наповнена якимось корисним змістом. Ось минув 2011 рік – ще один рік
нашого життя, і за ним настав новий. Ця зміна
років – прекрасна можливість ще раз проаналізувати своє життя, задуматись над тим, чи правильно ми використали свій час, чи не прогаяли
його. Ця тема досить проста, однак, на жаль,
задумуються над нею лише деякі. Навіть не
вдаючись у подробиці, озирнувшись назад,
майже кожен з нас скаже дві фрази: «Дуже
швидко та непомітно пройшов рік», «на жаль,
не вдалося зробити всього запланованого». Здається, тільки недавно ми святкували початок
року, а вже настає його завершення. Продовжуючи думку, можна сказати, що дуже швидко
проходить і наше життя. По суті, підбиття підсумків року є деякою мірою аналізом усього
прожитого ними.
Святий Апостол Павло в одному із своїх
послань закликає нас цінувати час: «Тож пильнуйте, як вам треба поводитися – не як немудрі,
а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві»
(Єфесян, 5,15-16). Дар Божий даний нам не для
того, щоб ми їм нехтували, а щоб правильно та
розумно використовували його, приносячи користь собі та людям. Мудрим можна назвати
того, хто цінує кожну хвилину свого часу. Мо5
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Для більшості з нас серце є особливим символом, який пов'язаний з почуттями і такими чеснотами, як любов і мужність. Хоча
насправді серце — це помпа, яка перекачує кров.
• цитомегаловірус;
• ентеровіруси (ЕСНО, віруси Коксаки, тип
В, поліовіруси І-III типів).
Найбільш поширеними є вади так званої
"великої шістки": дефект міжшлункової перегородки, відкрита артеріальна протока, транспозиція магістральних артерій, дефект міжпередсердної перегородки, тетрада Фалло,
коарктація аорти.
Половина вроджених вад серця вважається критичними вродженими вадами періоду
новонародженості, тобто вадами, які під час
природного перебігу супроводжуються високою летальністю дітей у перші дні (29%),
тижні і місяці життя (42%). За відсутності
адекватної терапії і, насамперед, хірургічної
допомоги до року доживає не більше третини хворих, половина з яких до цього віку знаходиться у важкому стані. В принципі, будьяка вада може призвести до критичного стану, але, якщо при транспозиції магістральних
судин (ТGА) критичний стан спостерігається
у 100% хворих, то при дефекті міжпередсердної перегородки (АSD) – тільки у 6,6%
пацієнтів.
Основною причиною смерті новонароджених та розвитку у них критичних станів є
аномалії з вкрай важким клінічним перебігом,
що супроводжується різким пригніченням
життєвих функцій організму і неминучою
смертю за відсутності невідкладного спеціалізованого лікування.
Найбільш поширені критичні ВВС у новонароджених:
• Тотальний аномальний дренаж легеневих
вен;
• Різко виражений аортальний стеноз;
• Різка коарктація аорти;
• Атрезія легеневої артерії з інтактною міжшлуночковою перегородкою;
• Синдром гіпоплазії лівого серця;
• Критичний стеноз ЛА.
ВВС, які найчастіше дають критичні стани:

У давнину люди ще не
знали про справжнє призначення серця і вважали,
що воно є центром емоцій. Давні греки та римО.В. Лозова
ляни думали, що артерії
переносять не кров, а повітря. Лише через 2 тисячі років англійський
лікар Вільям Гарвей виявив, що у людини є
два кола кровообігу, які забезпечують кровопостачання всього організму.
За останні роки в структурі серцевосудинної патології дитячого віку збільшилася
питома вага вроджених вад серця (ВВС),
порушень серцевого ритму і захворювань, що
супроводжуються тяжкою серцевою недостатністю. За офіційними даними, відмічається
збільшення вродженої серцевої патології серед новонароджених майже вдвічі.
Вроджені вади серця на сьогодні посідають 3-4 місце серед усіх аномалій розвитку –
після патології опорно-рухового апарату та
центральної нервової системи. Частота вад
серця в індустріально розвинутих країнах
постійна і складає 0,6-0,8 %, тобто вони зустрічаються у 6-8 дітей із 1000 народжених
живими.
Щорічно в нашій країні народжується
5-5,5 тисячі хворих з ВВС. Природна летальність при всіх ВВС понад 42%.
Причини ж появи ВВС досить різноманітні. Це і спадкові фактори (полігенномультифакторіальна спадковість), і фактори
зовнішнього середовища, такі, як: прийом певних медикаментів під час першого триместру вагітності (тетрацикліни, сульфаніламіди,
антидепресанти, психоагресори), зловживання батьками алкоголем (як до, так і під час
вагітності), хімічні речовини, фізичні впливи,
гестози першого триместру, інфекції перинатального періоду (ТОRСН-інфекції) тощо.
Найбільш загрозливі інфекції перинатального
періоду, що можуть спричинити ВВС:
• вірус краснухи спричинює розвиток тріади
Грега (глухота, сліпота, ВВС – відкрита артеріальна протока плюс аномалії розвитку аорти та легеневої артерії);
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Транспозиція магістральних судин;
• Загальний артеріальний стовбур;
• Атрезія трикуспідального клапана;
• Загальний шлуночок серця.
Вони складають 20-25% всіх ВВС і дають
близько 70% всіх критичних станів у новонароджених. За даними кардіохірургії МОЗ
України, в структурі летальності від ВВС у
дітей першого року життя складають: загальний артеріальний стовбур – 14,4%; транспозиція магістральних судин – 13,9%, загальний
шлуночок – 9,0%. Симптоми деяких критичних ВВС у новонароджених можуть проявитися в пологовому залі, в перші кілька годин
і, рідше, кількох діб і тижнів після народження. У класифікації, затвердженій Європейською Асоціацією кардіоторакальних хірургів,
зазначено 160 ВВС, а на практиці зустрічається близько 200 різних їх комбінацій.
Сьогодні в діагностиці ВВС досить доступним методом є ехокардіографія (ЕхоКГ),
яка дозволяє не тільки встановити правильний діагноз, а й визначити ступінь тяжкості
вади, а також дібрати хворих з критичним перебігом захворювання. ЕхоКГ є також основним методом і пренатальної діагностики
ВВС. З метою виявлення ВВС у плоду вважається доцільним одноразове проведення на
20-22 тижні гестації комплексного ЕхоКГ –
досліджування плоду у жінок з нормально
протікаючою вагітністю, які не входять до
групи ризику. Обов'язковий скринінг УЗДсерця плоду (18-20, 26-28 тижнів) у вагітних з
групи ризику.
Сімейні фактори ризику:
• наявність дітей з ВВС;
• наявність ВВС у батька або найближчих
родичів;
• спадкові захворювання в сім'ї.
Материнські фактори ризику:
• ВВС у матері;
• захворювання сполучної тканини у матері
(СЧВ, хвороба Шегрена та ін.);
• наявність у матері хронічної вірусної
інфекції, герпес, ЦМВ, вірус Коксакі та ін.);
• інфекція у матері і / або перенесені під час
вагітності краснуха, хламідіоз, уреоплазмоз,
грип;
• прийом медикаментозних препаратів
(індометацин, ібупрофен, антигіпертензійні,
антибіотики) в 1-му триместрі вагітності;
• первістки у віці старше 38-40 років;
• метаболічні захворювання (цукровий діабет, фенілкетонурія).

Інші фактори ризику:
• наявність у плода епізодів порушення ритму;
• екстракардіальні аномалії;
• хромосомні порушення;
• гіпотрофія плоду;
• неімунна водянка плоду;
• відхилення в показниках фетоплецентарного кровотоку;
• багатоплідна вагітність.
Вади серця, які повинні бути обов'язково
визначені фетальною діагностикою:
• гіпоплазія правого і лівого шлуночків;
• ДМШП (середні і великі);
• атріовентрикулярний канал;
• тетрода Фалло;
• транспозиція магістральних судин;
• загальний артеріальний стовбур;
• виражені легеневі та аортальні стенози.
Виявивши у плода ВВС, необхідно здійснити ехокардіографічний контроль у динаміці для уточнення діагнозу, спостереження
за еволюцією пороку. Під час внутрішньоутробного виявлення вади серця слід провести
УЗД плода для виключення екстракардіальної
патології з обов'язковою консультацією лікаря-генетика. При деяких ВВС в обов'язковому
порядку показана процедура амніоцентезу.
Лікарі можуть запропонувати матері перервати вагітність тільки при точній діагностиці
безумовно летальних вад (синдром гіпоплазії
лівих відділів серця, з ехо-ознаками органічного ураження міокарда, множинні вроджені
вади розвитку плода). Спеціалісти-кардіологи
дають батькам повну інформацію про анатомію ймовірної вади, про варіанти перебігу та
можливості хірургічної корекції, про найближчі і віддалені результати хірургії кожної
конкретної вади. Завдання фахівців правильно і адекватно зорієнтувати майбутніх батьків
при кожній конкретній ваді плоду, надавши
їм можливість самим вирішувати питання про
доцільність подальшого пролонгування вагітності (з можливістю отримання альтернативної точки зору). Пологи при ВВС плоду оптимально проводити в спеціалізованих
центрах. У пологовому будинку вагітна з патологією серцево-судинної системи плоду
повинна знаходитися під особливою увагою
неонатолога та дитячого кардіолога.
На рівні пологового будинку обов’язково
Ехо- та/або електрокардіографічний скринінг
новонароджених з ВВС на 1-5 день життя.
З пологового будинку дитина з критичною
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ВВС переводиться у відділення реанімації
новонароджених чи в кардіохірургічну клініку. Решта новонароджених з ВВС переводяться у відділення патології новонароджених або кардіологічну клініку під спостереження дитячого кардіолога. За даними
Н.Н. Руденко впровадження алгоритмів ранньої діагностики та особливостей ведення новонароджених зі складними ВВС забезпечили
зниження смертності на догоспітальному
етапі на 30-40%.
Кваліфікована допомога нерідко може не
тільки врятувати дитині життя, але й забезпечити їй гарну якість життя надалі. При цьому
не слід забувати, що першою умовою успішного лікування дитини з вродженою вадою
серця є своєчасна діагностика.
Налічують понад 200 різновидностей
вроджених вад серця. До лікування кожної з
них кардіохірурги підходять індивідуально.
Однак більшості дітям з вродженими вадами
серця, які загрожують життю, потрібно якнайшвидше провести операцію. Тоді дитина
може нормально рости і розвиватися, а сім'я
– повернутися до звичного життя. Окремі
вади не створюють значних перешкод для
роботи серця (наприклад, маленькі дірочки в
перегородках), а тому не підлягають хірургічному лікуванню. Останнім часом лікарі навчилися усувати окремі аномалії не хірургічним
шляхом з допомогою катетерів, які проводять
через периферичні судини в серце. На кінці
катетера може бути балончик, роздування
якого в отворі звуженого клапана викликає
розриви зрощень між стулками і поліпшує
його функцію.
Своєчасне усунення вади не тільки мінімалізує вартість лікування, але також і дозволяє родині якнайшвидше повернутися до нормального життя.
Для планування допомоги хворим
при ВВС важливо оцінити ймовірність розвитку критичних станів уже у перші місяці
життя. Треба пам'ятати, що діти з ВВС відносяться до груп новонароджених високого ризику. Нерідко вади з майже однаковим розповсюдженням зовсім по-різному представлені в структурі хворих, які надходять у кардіоцентри, що пов'язано з різним ступенем їх
загрози для життя чи здоров'я дитини
(наприклад, ДМПП і ТМА).
Сучасні ж можливості оперативних втручань досить великі, практично при всіх ВВС
можна виконувати ту чи іншу операцію.

Для прийняття вчасних адекватних заходів щодо проведення подальшого обстеження
й лікування немовлят з ВВС є дуже важливою первинна діагностика.
Більшість новонароджених з ВВС має такий комплекс симптомів та синдромів, що
дозволяє їх диференціювати від несерцевих
захворювань і (найчастіше) уражень легень і
ЦНС. Основні синдроми та симптоми, якими
проявляються ВВС, – це артеріальна гіпоксемія, серцева недостатність, серцевий шум або
їх поєднання.
Після встановлення попереднього діагнозу і проведення необхідної первинної терапії лікарю, що першим зустрічається з немовлям з серцевою аномалією, вкрай важливо з'ясувати, наскільки стан дитини та його
вада потребують невідкладної госпіталізації у
спеціалізований кардіохірургічний стаціонар
і навіть проведення термінового оперативного втручання. У зв'язку з цим доцільно, за
сукупністю ураження серця і соматичного
стану, віднести хворого до однієї з трьох
груп:
1.Хворі з ВВС, які потребують операції відразу після народження, хворі з так званими
«критичними ВВС». До критичних ВВС відносяться ТАДЛВ (тотальний аномальний дренаж легеневих вен), критичний АС, повний
розрив дуги аорти або різка коарктація аорти,
СГЛС (синдром гіпоплазії лівого серця).
Крім того, невідкладної кардіохірургічної
допомоги потребують діти з дуктус – залежними ВВС (транспозиція магістральних судин, атрезія легеневої артерії тощо).
2.Хворі з ВВС, у яких рання операція не
показана через незначні порушення гемодинаміки.
3.Хворі з неоперабельними ВВС чи
неоперабельні за соматичним станом.
Під час виявлення супутніх захворювань
лікар повинен у першу чергу визначити наявність у дитини:
- генетичних синдромів,
- ураження ЦНС,
- інфекційного захворювання,
- поєднаних патологій, що можуть
ускладнити проведення операції
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при таких патологіях, які ще 10 років тому
здавалися зовсім недоступними. Уже зараз
своєчасна рання діагностика ВВС та адекватна інтенсивна терапія, доповнені операцією, дозволяють запобігти неминучої
смерті у більшості дітей, а в 40 % – радикально виправити наявні порушення гемодинаміки. При цьому роль уважного, кваліфікованого лікаря, що вперше обстежує немовля, надзвичайно важлива для забезпечення
всього подальшого лікувального процесу і
прогнозу у дітей з ВВС.

(порушень системи згортання крові, метаболізму кальцію, імунітету, захворювання нирок, печінки, легень).
У кожному конкретному випадку варто
оцінити роль виявленої патології в житті
хворого.
На жаль, і досі серед лікарів існує думка,
що супутні з ВВС патологічні стани можна
лікувати тільки після корекції серцевих аномалій. У зв'язку з цим треба відзначити, що
наявність ВВС у більшості випадків не є перешкодою для лікування супутніх захворювань, особливо тих, які загрожують життю
дитини.
Безсумнівно, можливості кардіохірургії не
безмежні. Існує цілий ряд вад, при яких важко сподіватися на хороший прогноз, частина
хворих залишається інвалідизованою навіть
після оперативного втручання.
Однак науковий прогрес, сучасні медичні
технології дозволяють надавати допомогу

Література
1. Вроджені вади та набуті захворювання
серця у дітей раннього віку (за матеріалами
науково-практичної конференції). – Львів,
2008 р.
2. Хоффман Дж. Дитяча кардіологія. –
М.: Практика, 2006. – 543 с.

Інна Олександрівна Каштан,
завідуюча відділенням педіатрії №1 РОДЛ, обласний дитячий пульмонолог
Бронхіальна астма – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів.
Хронічне запалення веде до розвитку підвищеної реакції бронхів (гіперреактивності) на дію різноманітних чинників і до повторних симптомів бронхіальної
обструкції, характерних для астми.
Кожний пацієнт, його батьки сподіваються на те, що астма «зникне», коли дитина
досягне дорослого віку. Лікарів також завжди турбувала ця проблема. Тривалі лікарські спостереження показали, що лише у 1/3 дітей астма «зникає» у підлітковому
періоді, але, на жаль, вона нерідко «повертається» в дорослому віці. Тому ні в якому разі не можна нехтувати астмою у дітей, сподіваючись, що дитина переросте
хворобу.
Лише правильне тривале лікування дозволяє контролювати хворобу і сподіватися на одужання.
Ми спробуємо пояснити вам, що таке бронхіальна астма. Сподіваємося, це вам
допоможе під час контролювання та лікування цієї хвороби.
ність продукувати у разі зустрічі з алергеном
специфічні речовини – алергічні антитіла, зокрема імуноглобулін Е (ІgЕ).
Але яким буде це захворювання? Це залежить і від виду алергена, з яким зустрівся
хворий, і від шляху попадання його в організм. Тому неможливо наперед передбачити,
чи буде у батьків, які хворіють на бронхіальну астму, дитина хворіти на астму. Але, без
сумніву, така дитина має більше шансів дати
алергічну реакцію, ніж дитина здорових батьків.

Причини розвитку астми
Причини розвитку бронхіальної астми
сьогодні ще до кінця не вивчені. Лікарі вже
давно помітили, що у сім'ях, де батьки чи інші близькі родичі хворіють на алергію, алергічні захворювання часто розвиваються і у
дітей.
Що ж таке алергія? Алергія – це змінена
реактивність організму, яка характеризується
підвищеною чутливістю до різноманітних речовин (алергенів).
Однак слід сказати, що успадковується не
якесь конкретне захворювання, а лише здат9

Найчастіше причиною розвитку бронхіальної астми є алергени, що містяться у житлових приміщеннях, а саме: домашній та бібліотечний порох, пір'я подушки, спори плісневих грибів, алергени домашніх тварин.
Серед них найпоширенішим алергеном є
домашній порох, який складається з багатьох
компонентів. Кліщ живе всюди, де скупчується порох: у килимах, пір'ї подушки, шерстяних одіялах, м'яких меблях, іграшках, матрацах тощо.
Досить часто як побутові алергени виступають плісневі гриби. Оптимальним місцем
для їх росту є темні, вологі, погано провітрювані приміщення.
Нерідко перший приступ хвороби виникає
внаслідок дії алергенів домашніх тварин. Дуже часто на прохання дітей батьки купують
їм домашніх тварин, не задумуючись при
цьому про небезпечні наслідки у разі схильності дітей до алергії. Найбільш агресивним є
алерген кота.
Нема домашніх тварин, які б не виділяли
алергени.
Серед алергенів особливе місце посідає
пилок рослин. Вміст пилку в повітрі залежить
від місцевості, де проживає дитина, пори року, погоди. Саме тому у дітей з підвищеною
чутливістю до пилкових алергенів приступи
астми розвиваються у певну пору року (сезонність захворювання) і за визначених погодних умов.
Іноді причиною розвитку астми у дітей є
харчова алергія – підвищена чутливість до
різноманітних алергенів, які містяться в продуктах харчування. Харчовими алергенами
можуть бути практично всі харчові продукти,
однак найчастіше це – коров'яче молоко, курячі яйця, цитрусові, полуниці, риба, ікра
риб, горіхи, мед, консерванти.
Є фактори, які підвищують ризик розвитку хвороби на фоні впливу причинних факторів і навіть можуть підвищувати схильність
до астми. До них належать: куріння батьків,
забруднення навколишнього середовища, респіраторні вірусні інфекції.
Про шкідливий вплив куріння на органи
дихання відомо давно. Особливої шкоди дітям завдає так зване пасивне куріння, коли у
дихальні шляхи дитини потрапляє тютюновий дим під час куріння дорослих. Цей дим
викликає більше подразнення слизової дихальних шляхів дитини, ніж самого курця.
Забруднення навколишнього середовища
відходами промислових підприємств також

сприяє розвитку бронхіальної астми. І саме
тому діти, які проживають у сільській, екологічно чистій місцевості хворіють на цю недугу рідше, ніж жителі міста.
Фактором, що сприяє виникненню астми,
є також респіраторні вірусні інфекції, які
призводять до ушкодження слизової оболонки дихальних шляхів.
Фактори ризику, які викликають загострення бронхіальної астми (тригери)
Тригери – це фактори, які викликають загострення (повторні приступи) бронхіальної
астми. У кожної дитини у різний час у ролі
тригерів можуть виступати різні фактори.
Найчастіше ними є різноманітні алергени
(побутові, пилкові тощо).
Однак тригерами можуть також виступати
фактори, які не є алергенами, а саме: холодне
повітря, фізичне навантаження, вірусна інфекція, зміни погоди, надмірні емоційні навантаження (стреси) тощо.
Треба обов'язково намагатися визначити
ті фактори, які викликають приступ у вашої
дитини. Якщо вам удасться це зробити, ви
зможете уникнути або хоча б зменшити
вплив тригерів на організм.
Як досягти цього? За наявності алергії до
харчових продуктів необхідно дотримуватися
індивідуально підібраної гіпоалергенної дієти, яка не допускає вживання продуктів, що
викликають алергічну реакцію.
Якщо у дитини спостерігається підвищена
чутливість до пилку рослин, слід уникати
контакту з ними під час прогулянок у лісі,
полі, а при можливості навіть виїхати в іншу
місцевість у період цвітіння рослиниалергена. З цією метою використовують календар цвітіння рослин у цій місцевості.
Якщо причиною приступів астми у дитини є вплив алергена якоїсь домашньої тварини, треба повністю виключити контакт з
будь-якими домашніми пташками і тваринами. Щоб не нанести дитині психічну травму,
слід це робити обережно і делікатно, передаючи тварину або пташку в надійні руки.
Але що ж робити тоді, коли у дитини є
алергія на домашній пил? Адже неможливо
повністю позбутися його. Слід постійно дбати, щоб зменшити його кількість. Це, насамперед, щоденне вологе прибирання, часте
провітрювання помешкання. Потрібно позбутися тих речей, які накопичують пил – м'які
меблі, м'які іграшки, штори тощо.
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Особливу увагу слід приділити спальні
дитини. Матраци і подушки необхідно помістити у щільні чохли, щоб позбавити кліщів
джерела харчування і вологи.
Зменшення контакту з тригерами значно
полегшує перебіг бронхіальної астми. Однак
повністю позбутися впливу тригерів неможливо. Саме тому необхідним є тривалий прийом лікарських препаратів, які захищають
бронхи, запобігаючи алергічній реакції або
припиняючи її.

індивідуального підходу до лікування. Недарма лікарі говорять: «Слід лікувати не хворобу, а хворого».
І все ж таки, незважаючи на це, існують
спільні підходи до лікування бронхіальної
астми, про які ми поговоримо у цьому розділі.
Найпоширенішим способом лікування
бронхіальної астми є вживання медикаментів.
Немає такого хворого, який би не використовував для боротьби з цією хворобою лікарські
препарати. Ми хочемо зупинитися на тих ліках, які є найефективнішими в лікуванні астми.
До них належать 2 групи лікарських препаратів:
перша – препарати, що розширюють бронхи (бронхолітики);
друга – протизапальні препарати, які лікують хронічний запальний процес і пов'язану з ним гіперреактивність бронхів.
Перша група ліків використовується, щоб
зняти приступ ядухи або утрудненого дихання. Ці ліки сприяють розширенню бронхів, і
хворий відчуває значне поліпшення.
Друга група препаратів використовується
для лікування хронічного запального процесу, який лежить в основі бронхіальної астми і
призводить до розвитку підвищеної реактивності бронхів (гіперреактивності) на дію різноманітних чинників. Якщо не впливати на
цей процес, прояви астми повторюються і з
часом підсилюються. Власне протизапальні
препарати дозволяють тримати астму під контролем (не допускати загострень). Вживати
їх треба регулярно протягом тривалого часу,
причому тривалість лікування визначається
індивідуально.
Лікування бронхіальної астми повинно
бути комплексним і тривалим.
Лікарська практика показує, що більшість
загострень розвивається внаслідок неправильного лікування і їм можна було б запобігти,
якщо б лікування було всебічним і неперервним.

Як розпізнати астму?
Основним проявом хвороби є приступ
бронхіальної астми, під час якого хворий відчуває утруднення видиху, внаслідок чого повітря накопичується в легенях (легені роздуваються). Спостерігається сухий, непродуктивний (без відходження харкотиння) кашель,
який підсилює відчуття ядухи. Повітря, що
проходить через звужені дихальні шляхи, дає
типовий свистячий звук, який чути на відстані. Дитина задихається, з'являється відчуття
страху, що у свою чергу підсилює приступ.
Більшість приступів розпочинається з так
званих провісників (дратівливість, лоскотання в носі, чхання і слизові виділення з носа
тощо).
На ці ознаки завжди слід звертати увагу,
розцінювати їх як сигнал тривоги і розпочинати лікування.
Приступи астми найчастіше спостерігаються вночі, їх тривалість різна – від кількох
хвилин до кількох годин і днів, причому інтенсивність приступу може зменшуватися
самовільно або під впливом лікування.
Отже, типовими проявами астми є:
- приступоподібний сухий кашель,
- свистячий подовжений видих,
- підсилення проявів уночі або після фізичного навантаження,
- поліпшення після прийому ліків, що розширюють бронхи.
Іноді астма у дітей не має такого типового
перебігу і характеризується приступами сухого кашлю, який дуже виснажує дитину, або
приступами свистячого дихання. Ці ознаки
називають еквівалентом астми.
Тривалий сухий кашель у малої дитини
може бути першим проявом бронхіальної астми.

Способи введення ліків
Медикаменти, що використовуються для
лікування бронхіальної астми, можна вводити
в організм різними шляхами: інгаляційно, перорально (проковтування ліків), парентерально (під шкіру, у м'язи, у вену).
Однак найдоцільнішим у цьому випадку є
інгаляційний шлях введення, за якого ліки
подаються безпосередньо в дихальні шляхи
під час вдихання (інгаляції) порції медика-

Основні принципи лікування
Лікування бронхіальної астми – дуже не
просте завдання. У кожної дитини захворювання може мати свої особливості і вимагати
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менту зі спеціальних дозаторів. Основною
перевагою такого введення є те, що у дихальні шляхи потрапляє препарат у високій концентрації, однак звідти він всмоктується у
дуже незначній кількості. Тому не виникають
або зводяться до мінімуму побічні ефекти його дії. Крім цього, ліки, що використовуються
у вигляді інгаляцій, починають діяти значно
швидше, ніж ліки, введені іншим шляхом. Це
особливо важливо у разі застосування медикаментів, що знімають приступ астми – бронхолітиків.
Найчастіше для інгаляційного введення
використовують автоматичні дозовані аерозолі.
Слід пам’ятати, що найголовнішою умовою правильного проведення інгаляції є одночасні натискання балончика і глибокий
вдих (координація між натиском і вдихом).
На жаль, маленькі діти не можуть правильно виконати таку інгаляцію, внаслідок чого
у бронхи попадає дуже незначна кількість
препарату, що не дає бажаного ефекту. Основна частина медикаменту осідає у ротовій
порожнині. Щоб полегшити процес інгалювання ліків і збільшити їх надходження у
бронхи, використовують спеціальні пристрої
– так звані спейсери, аерочамбери.

1. Препарат повинен призначатися в адекватній дозі, розрахованій відповідно до віку
дитини;
2. Під час інгалювання препарату повинен
використовуватися спейсер, який поліпшує
доступ ліків у бронхи, зменшує їх попадання і
накопичення у ротовій порожнині;
3. Після інгаляції треба прополоскати рот
водою.
Отже, якщо ви правильно і вчасно почнете використовувати безпечні протизапальні
препарати, вам удасться тримати астму під
контролем і не виникне потреба призначати
більш інтенсивне лікування. Однак рішення
про це приймає лише лікар.
Батьки майже завжди задають питання: як
довго треба продовжувати лікувати астму?
Наша відповідь на це питання така. Так як
астма є хронічним захворюванням, яке не
зникає навіть тоді, коли загострень хвороби
немає, лікування не повинно перериватися, а
продовжуватися місяцями і навіть роками.
Однак це не означає, що лікування триватиме
все життя. У разі правильного і вчасного лікування астму можна тримати під контролем
тривалий час, що дозволяє поступово зменшувати лікування, а з часом і зовсім його
відмінити.

Медикаментозне лікування бронхіальної
астми
Правильне лікування хвороби полягає у
тому, щоб звести до мінімуму або запобігти
виникненню приступів бронхіальної астми.
Щоб цього досягти, треба грамотно і тривало
лікувати хронічний запальний процес, який
лежить в основі захворювання і зумовлює
підвищену реакцію бронхів на дію різноманітних чинників.
Інгаляційні глюкокортикоїди (ІГКС) здійснили «революцію» в лікуванні бронхіальної
астми, оскільки вони мають більш виражений
лікувальний ефект, ніж нестероїдні протизапальні препарати. Водночас ІГКС не викликають такої кількості небажаних побічних
ефектів, як системні глюкокортикоїди (препарати таблетованих чи ін'єкційних форм).
У разі правильного використання інгаляційні глюкокортикоїди мають лише місцеву
дію (безпосередньо впливають на запальний
процес у бронхах) і практично не попадають
у кров, а, отже, і не мають загального впливу
на організм.
Говорячи про правильність використання
цих ліків, ми маємо на увазі такі вимоги:

Немедикаментозне лікування бронхіальної
астми
В попередніх розділах ми говорили про
основний спосіб лікування бронхіальної астми – медикаментозний. Однак існують також
різні немедикаментозні методи, які мають
суттєве значення в лікуванні хвороби. Вони
включають: гіпоалергенну дієту, лікувальну
фізкультуру, масаж, загартовування, санаторно-курортне лікування та ін. Хочемо наголосити, що використання медикаментозного
впливу не виключає потребу проведення немедикаментозного лікування. Лише комбіноване, комплексне лікування з використанням
не тільки медикаментозних, але й немедикаментозних методів дає найкращий ефект.
Важливим моментом у лікуванні бронхіальної астми у дітей є добір індивідуальної дієти. Якою має бути така дієта? Насамперед,
вона повинна бути гіпоалергенною, тобто містити якнайменше продуктів, які часто викликають алергію. До них належать: коров'яче молоко, куряче яйце, риба, горіхи, гриби,
мед, шоколад, цитрусові, полуниці, малина.
Крім цього, з дієти треба виключити екстрактивні речовини та гострі приправи (гірчиця,
майонез, перець, кетчуп). Замінити м'ясні бу12

льйони супами на овочевих відварах, а смажені овочі і м'ясо – вареними і паровими.
Важливо також виключити з дієти страви і
продукти, що містять консерванти та харчові
добавки (фруктові напої, копчені ковбаси,
кондитерські вироби, жуйки, консерви).
Дотримання перелічених вище вимог є
загальним принципом гіпоалергенного харчування. Крім цього, дієта повинна бути
індивідуально дібраною, тобто треба виключити ті продукти, які викликають алергічну
реакцію саме у вашої дитини. Однак знайти
алерген нелегко, іноді це взагалі не вдається
зробити. Велику допомогу у виявленні алергена дає ведення харчового щоденника, в
якому щоденно реєструються всі страви і
продукти, що вживає дитина, і паралельно
відзначається поява будь-яких змін, які можуть вказувати на розвиток алергічної реакції
(висипки, кашель, утруднене дихання тощо).
Щотижневий аналіз даних щоденника дозволяє виявити продукт алергії. Для підтвердження такої підозри слід тимчасово виключити його із харчового раціону. Поліпшення,
яке настає, дає можливість переконатися у
правильності прийнятого рішення.
Незважаючи на необхідні обмеження в
харчуванні, дієта повинна будуватися так,
щоб загальна кількість білків, жирів і вуглеводів у раціоні відповідала віковій нормі. Це
досягається заміною високоалергенних продуктів рівноцінними гіпоалергенними. Саме
тут допомагає ваша ініціатива і винахідливість. Ми іноді дивуємося, як матерям вдається організувати різноманітне і смачне харчування, незважаючи на обмеження в наборі
продуктів.
На жаль, дуже часто батьки, лякаючись
загострень хвороби, звільняють своїх дітей
від занять фізкультурою. Цього робити не
треба, адже такі заняття сприяють відновленню фізичної та соціальної активності дитини.
Методика проведення занять визначається лікуючим лікарем і значною мірою залежить від
важкості перебігу хвороби, частоти загострень.
Особливої уваги заслуговує лікувальна
фізкультура, яка повинна стати невід'ємною
частиною способу життя дитини. Існують
спеціально розроблені комплекси занять для
дітей різних вікових груп, при цьому у всіх
випадках перевага надається дихальній гімнастиці. Основною метою дихальних вправ є
відновлення правильного дихання і тренування видиху. Найпростішим, доступним, одночасно надзвичайно корисним і важливим є
спосіб тренування дихання з допомогою

створення позитивного тиску наприкінці видиху. Діти із задоволенням виконують це у
вигляді гри. Наприклад, можна запропонувати ігровий варіант таких вправ: після глибокого вдиху дитина повинна якнайповільніше
видихати повітря через соломинку для коктейлів у банку з водою. Таку вправу діти охоче повторюють по кілька разів на день, що
сприяє доброму тренуванню дихання.
У лікуванні бронхіальної астми важливе
значення має часте перебування дитини на
свіжому повітрі. Прогулянки сприяють загартовуванню дитини, вони повинні проводитись у будь-яку пору року. Якщо дитина не
звикла до тривалого перебування на повітрі в
холодну погоду, треба починати з коротких
прогулянок (по 20-30 хв.) декілька разів на
день, поступово збільшуючи їх тривалість до
однієї години і більше.
Загартовуванню дитини сприяють водні
процедури: обтирання, обливання, ванни для
ніг. Однак найактивнішим методом загартовування є купання у відкритому водоймищі
(море, річка), адже в цьому випадку сумується дія води, повітря і сонячних променів. Цей
спосіб загартовування є незамінним, тому необхідно використовувати літні місяці для
оздоровлення своєї дитини.
Батьки часто запитують: чи слід вивозити
дитину влітку на віддалені курорти? На це
запитання важко відповісти однозначно. Перебування на курорті не виліковує астму.
Крім цього, ми не завжди можемо передбачити, як там почуватиме себе дитина, як пройде
період адаптації до нових кліматичних і
побутових умов життя. Тому ми вважаємо,
що доцільним є відпочинок у тій кліматичній
зоні, де дитина звикла жити: у місцевих санаторіях, будинках відпочинку тощо.
Ретельно слідкуйте за тим, щоб атмосфера
в сім'ї була спокійною і доброзичливою. Коли
у дитини трапляються напади суму або злості
чи навіть агресії, намагайтеся зрозуміти її і
допомогти справитися з цією ситуацією. Пам'ятайте, що такий непостійний настрій може
сприяти розвитку загострень. Батьки повинні
навчитися розуміти поведінку дитини. Якщо
вам вдасться це зробити, ви зможете допомогти дитині навчитися жити зі своєю хворобою.
Ми глибоко переконані, що лише спільними зусиллями лікаря, хворого та його батьків можна успішно боротися з хворобою і домогтися того, щоб кожна дитина почувала
себе комфортно, була щасливою і повноцінно
відчувала радість дитинства.
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Думановський Георгій Вікторович, головний лікар
Рівненської обласної дитячої лікарні, дитячий лікар-хірург
вищої кваліфікаційної категорії
Рівненська обласна дитяча лікарня – це сучасний
лікувально-діагностичний комплекс з консультативною поліклінікою, збудований за типовим проектом,
розміщений на озелененій території площею 6 гектарів, введений у дію в 1989 році.
Заклад вищої акредитаційної категорії,
який надає кваліфіковану, спеціалізовану медичну допомогу в консультативній поліклініці та стаціонарі, планову та виїзну екстрену
медичну допомогу дітям області. Є центром
організаційно-методичного керівництва з питань медичної допомоги дітям, базою підвищення кваліфікації лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою.
Чисельність дитячого населення в області,
які обслуговуються обласною дитячою лікарнею, – 278 047 осіб до 18 років.
Консультативна поліклінічна допомога
надається з 24 лікарських спеціальностей, логопедії і дефектології та стаціонарна висококваліфікована допомога з 26 лікарських спеціальностей у 14 стаціонарних відділеннях
загальною потужністю на 365 стаціонарних
ліжок. Функціонують відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених,
відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей раннього та старшого віку, відділення патології новонароджених, онкогематологічне, педіатричне №1, педіатричне №2,
офтальмологічне, отоларингологічне, відділення планової та гнійної хірургії, ортопедотравматологічне, інфекційнобоксоване педіатричне, неврологічне відділення.
У лікарні працює 978 співробітників, у
т.ч. 138 лікарів, з яких 60,0 % мають вищу та
першу кваліфікаційні категорії та 455 фахівців з базовою та неповною вищою медичною
освітою. За вагомий внесок в охорону здоров'я 4 лікарям присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Щороку консультативну
поліклініку відвідує
близько
100 тисяч
дітей. Стаціонарну допомогу отримують 11-12
тисяч хворих дітей, у тому числі 53 % з сільської місцевості та 30 % дітей із районів, що
постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.
У п'яти відділеннях хірургічного профілю
лікарні щороку проводиться більше 3 тисяч
операцій, що становить 40 відсотків від усіх
операцій дітям, проведених лікувальними закладами області.
Надається цілодобова ургентна допомога.
На спеціалізованому реанімобілі за необхідності з районів області та пологових будинків
хворі транспортуються у відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей раннього і старшого віку та відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.
Для реабілітації хворих є басейн, функціонують діагностичні та допоміжні відділення.
У відділеннях функціональної та ультразвукової діагностики, кабінеті ендоскопії проводяться всі сучасні методи дослідження для
встановлення захворювань серцево-судинної,
бронхолегеневої, травної, сечовидільної та
центральної нервової систем. Хворі обстежуються методами нейросонографії, електроенцефалографії, електрооміографії та ін.
Є акредитовані клініко-діагностична та
бактеріологічна лабораторії, фізіотерапевтичне та рентгенвідділення.
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У відділенні онкогематології проводиться
лікування гострих лейкемій лімфом за протоколом БФМ-2002 та протоколом НХЛ-95.
Впровадження протоколів дозволило досягти стійких ремісій і продовження життя
дітям, досягти п'ятирічного виживання у 7080 % випадків.
У відділеннях хірургії проводяться реконструктивні операції при вроджених вадах
аноректальної зони, кишківника, операції із
застосуванням біотрансплантантів при гастрошизісах, уретеропластика за Беком з формуванням отвору уретри, уретеропластика
"Фліп-Флап", "Мет'ю" при гіпоспадії та ін.
Проводиться консервативне й оперативне
лікування вроджених та набутих деформацій
верхніх і нижніх кінцівок, таких, як вроджений вивих стегна, вроджена клишоногість,
кривошия, косорукість, оперативне лікування
доброякісних пухлин, подовження кінцівок за
методом професора Єлізарова.
Функціонує два центри: офтальмологічний центр та центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови.
На базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії відкрито інформаційнотоксикологічний центр, який став другим в
Україні після Львівського. За номером цілодобового «гарячого» багатоканального телефону працівники центру надають консультації мешканцям області, як діяти до приїзду
«швидкої» у разі отруєння, передозування
медикаментів та ін.
У 2005 році лікарня увійшла до числа переможців конкурсу Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» за програмою
«Від лікарні до лікарні». Отримали сепаратор
крові «Ком. Тек», який дає можливість розподіляти кров на фракції і виготовляти високоякісні тромбоконцентрат, свіжозаморожену
плазму, лейкоконцентрат, стовбурові клітини
для пересадження тощо.
Завдяки проекту «Від лікарні до лікарні»
спеціалісти закладу мали можливість стажуватися в провідних госпіталях Техасу, США.
Досвід роботи з фондом «Україна 3000» дав

можливість налагодити дружні відносини з
іншими міжнародними фондами.
Ми співпрацюємо з італійською лабораторією співпраці та розвитку L.І.О.О.S. Onlus,
яка займається міжнародною співпрацею в
Україні в рамках проекту «MELO», міжнародним освітнім фондом «Джона Вуда».
Завдяки цій співпраці медичні працівники
мали можливість стажуватися в Італії та в
медичних закладах європейського рівня та в
Далласі (США).
Заклад успішно витримав екзамен і отримав в 2010 році звання «Лікарня, доброзичлива до дитини». В березні 2011 р. на базі консультативної поліклініки відкрито відділення
«Клініка, дружня до молоді», яка створена за
підтримки Дитячого Фонду ООН/ЮНІСЕФ.
Діяльність ЛДМ спрямована на надання допомоги підліткам та молоді через розуміння
їх проблем, спільний пошук шляхів зміни поведінки, спрямованих на збереження здоров'я.
За участю кафедри післядипломної освіти
Львівського національного медичного університету на базі лікарні щорічно проводяться тематичні та передатестаційні цикли підвищення кваліфікації лікарів з педіатрії.
Лікарня є базою заочного циклу підготовки лікарів інтернів з дитячих спеціальностей
та навчальною базою з питань виробничої та
переддипломної практики студентів Рівненського базового медичного коледжу.
У відділеннях оснащені та естетично
оформлені ігрові кімнати з куточками живої
природи, телевізорами. Естетично оформлені
і по-домашньому затишні їдальні.
Колектив Рівненської обласної дитячої лікарні постійно працює над зміцненням матеріально-технічної бази, впровадженням новітніх технологій, підвищення рівня кваліфікації
спеціалістів та запрошує до співпраці лікарів
та заклади охорони здоров'я України.
P.S. Адреса Рівненської обласної дитячої
лікарні: 33027, м. Рівне, вул. Київська, 60,
тел.: (362) 28-96-32; 28-86-23; 28-86-11.
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Юрчишина З. Г., інфекціоніст Рівненської обласної дитячої лікарні
активуються хронічні вогнища інфекції, що
суттєво впливає на клінічні прояви грипу.
Найбільшим ефективним засобом захисту
від грипу є вакцинація. Сучасні грипозні вакцини – це високоімуногенні препарати, які
мають низьку ступінь реактогенності. Тобто
під час їх використання дуже рідко виникають
побічні дії, вони переважно місцевого характеру (біль, почервоніння в місці ін’єкції), зникають через 1-2 доби. Але вакцини проти грипу захищають лише від вірусу грипу, а не від
респіраторних вірусів, яких є більше 200. Тому вакцинувавшись від грипу, можна захворіти іншими респіраторними інфекціями.
Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей.
Уникати скупчень людей – аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми,
при тому, що деякі з них є заразними навіть
до появи очевидних симптомів.
Користуватися одноразовими масками
за необхідності – щоб захистити себе чи оточуючих від зараження.
Маскою повинна користуватися людина,
яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним.
Хвора людина повинна використовувати
маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не
захищених масками.
На вулиці користуватись маскою недоцільно, але в маршрутці, супермаркеті чи в поліклініці нею варто користуватися.
Маска ефективна, коли вона прикриває
рот і ніс.
Важливо пам'ятати, що у будь-якому випадку маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться.
Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках – їх
потрібно одразу викидати у смітник.
Регулярно провітрювати приміщення і
робити вологе прибирання – як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не
залишати навколо себе живі віруси й бактерії,
що можуть бути активними впродовж кількох

З початком холодної пори року в Україні
різко зростає кількість захворювань на грип
та респіраторно-вірусні інфекції як серед
дорослого, так і серед дитячого населення.
Така ситуація пов’язана головним чином з
повітряно-крапельним механізмом передачі
респіраторних вірусів, з великим скупченням
людей і більш тривалим їх перебуванням у
закритих приміщеннях, поганою вентиляцією
цих приміщень тощо.
Вірус грипу можна отримати де завгодно:
і в громадському транспорті, і в магазині, і
навіть взявши телефонну трубку після хворої
людини. Варто комусь чхнути чи кашлянути і
мільйони вірусів розсіюються на 4-5 метрів.
Особливо добре віруси зберігаються в приміщеннях, які не провітрюються.
Захворювання здебільшого починається
гостро, з проявів загальної інтоксикації
(озноб, відчуття жару, сильний головний біль,
біль в очах). Хворого турбують загальна
слабкість, ломота в попереку, крижах, суглобах, біль у м’язах, порушується сон. Привертає увагу вигляд обличчя хворого: гіперемія,
одутлість, блискучі очі.
Інкубаційний період під час грипу коливається від декількох годин до 3 діб. Здебільшого на другу добу хвороби з'являється
сухий кашель, починає турбувати біль у грудях. На 3-5 добу кашель м'якшає, з'являється
незначна кількість слизового мокротиння.
Носове дихання порушене через набряк слизової оболонки.
Вже в перші години температура тіла може сягати 39-40°С, утримуватись на такому
рівні 2-3 доби. Проте, якщо в подальшому
гарячка продовжується або розвивається її
друга хвиля (загалом триває довше 5-7 діб),
це свідчить про розвиток бактеріальних
ускладнень.
Існують деякі особливості клінічного перебігу грипу у різних вікових групах. У дітей
молодшого віку передусім можуть з'явитися
симптоми нейротоксикозу (блювання, судоми) навіть на тлі субфебрильної температури
тіла.
Необхідно пам’ятати, що на тлі ГРВІ загострюються серцево-судинні захворювання,
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годин після перебування у приміщенні хворої
людини.
Повноцінно харчуватися, висипатися,
уникати перевтоми, переохолодження – для
підвищення опірної здатності організму. Це
збільшить шанси запобігти як зараженню, так
і важким формам хвороби та її ускладненням.
Харчування в зимовий період повинно включати максимум фруктів, овочів, соків.
Обов’язково треба їсти цибулю, часник.
Необхідно пам’ятати і про мед, протягом
місяця щоденно приймати по 1 чайній, 1 столовій ложці меду, розведеного в ½ стакана
відвару шипшини.
Мати чисті руки. Інфекція потрапляє в
організм через рот, ніс та очі, яких ви час від
часу торкаєтесь руками. Тими ж руками ви
тримаєте гроші чи тримаєтесь за поручні, де
кілька годин зберігаються в активному стані
віруси і бактерії, що залишились від дотиків
рук інших людей. Тому необхідно часто мити
руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту.
Користуватися тільки одноразовими
паперовими серветками і рушниками – як
після миття рук, так і для того, щоб прикрити
обличчя під час кашлю, а також при нежиті.
Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також
можуть стати джерелом зараження. Як одноразові серветки можна використовувати
туалетний папір.
Якщо з'явилися ознаки хвороби, додаються ще кілька нескладних профілактичних заходів:
Залишатися вдома при перших ознаках
хвороби – не йти на роботу або, якщо захворіла дитина, не вести її до школи чи дитячого
садочка, щоб не провокувати погіршення
стану хворого і не наражати оточуючих на
небезпеку, яка може виявитися смертельною
для деяких з них.
Не бігати до лікаря з найменшого приводу – у випадку грипоподібної хвороби ризикуєте спровокувати погіршення власного
стану і створити небезпеку зараження для
інших людей. Більше того: лікарня чи поліклініка під час грипозного сезону є місцем
високої вірогідності заразитися. Якщо вас непокоїть стан вашого здоров'я – обов'язково
звертайтеся до лікаря, але викликайте його
додому.
Ізолювати хвору людину – виділити їй
окрему кімнату і посуд, визначити одну людину, яка доглядатиме за нею, і по можливос-

ті триматися на відстані 2 метри від хворої
людини.
Прикривати рот і ніс під час кашлю та
чхання – аби запобігти розпорошенню інфікованих краплин слизу, які є основним джерелом зараження. Бажано робити це з допомогою одноразових серветок, які після використання одразу викидати у смітник. Якщо ви
прикрили рот руками, їх необхідно одразу
вимити з милом чи обробити дезінфікуючим
гелем, інакше усі ваші наступні дотики становитимуть небезпеку для інших.
Якщо дитина захворіла на грип чи ГРВІ,
необхідно обов’язково звернутися до лікаря.
Ніколи не треба лікувати дитину самостійно,
адже підвищення температури тіла, загальна
слабкість та знижений апетит можуть бути
проявами не лише грипу чи ГРВІ, а й багатьох інших захворювань. Розпізнати їх, встановити правильний діагноз, а отже, і правильно дібрати лікування може тільки лікар.
Ті, хто захворів на грип і ГРВІ, повинні
дотримуватись ліжкового режиму впродовж
всього гарячкового періоду і ще 2-3 дні після
нормалізації температури тіла. Необхідно
вживати багато рідини. Особливо показане
кисле пиття з лимоном, чорною смородиною,
журавлиною.
Не треба старатись «збивати» до норми
підвищену температуру тіла. Висока температура тіла є захисною реакцією організму,
тому знижувати її необхідно за температури
тіла вище 38-38,5 градусів Цельсія. Для цього
доцільно використовувати парацетамол і ібупрофен.
Не потрібно зловживати антибіотиками,
ніколи не давати їх дитині «про всяк випадок», без призначення лікаря. Батьки повинні
пам’ятати, що антибіотики не впливають на
віруси, навпаки, сприяють їх розмноженню,
бо знижують імунітет дитини.
Дітям до трирічного віку заборонено судинозвужувальні краплі – нафтизин, галазолін тощо, оскільки вони можуть зумовити серйозні ускладнення. Безпечно промивати дитячі носики саліном чи носолем.
Хочеться звернути увагу, що дітям до
трьох років категорично заборонено обприскувати горло (наприклад, інгаліпт) – може
виникнути рефлекторна зупинка дихання.
А головне: лікувати дитину обов’язково
під контролем лікаря – його викликайте одразу, як тільки-но дитина занедужала.
Будьте уважні до свого здоров’я, не займайтесь самолікуванням.
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
Імунітет дитини захистять рослини

Джерела вітаміну Е: насіння соняшника
звичайного, нерафінована олія соняшникова,
мигдаль, манго, шпинат, неочищений рис,
молоді паростки злакових, олія кукурудзяна,
картопля, арахіс, спаржа (ще ми її називаємо
холодком лікарським), буряк тощо.
Продукти, що містять багато вітаміну В6:
горох, печінка, риба, неочищений рис, банани, сушений інжир, родзинки, вівсяне борошно, соя, яєчний жовток, дріжджі, картопля,
кукурудза, в'ялена диня, кавун.
Стимулюють імунітет продукти, які містять
цинк, залізо, мідь, магній, селен. Джерелами
цинку є просо, бобові, яловичина, ракоподібні, молюски. Залізо містять просо, гречка,
шпинат, яблука, персики, абрикоси, сливи,
цвітна капуста, картопля, білі гриби, житній
хліб, а також креветки, печінка, червоне
м'ясо. Мідь міститься у горіхах, фруктах, бобових, морепродуктах, родзинках, грибах,
червоному м'ясі. Джерела магнію: хліб житній висівковий, крупи гречана та вівсяна,
квасоля, горох, шпинат, капуста городня,
просо, картопля, цибуля, арахіс. Селен є у
пшениці, інших злакових, горіхах, також рибі, багато його у часнику.

Народна медицина завжди говорить про те,
що нормальне функціонування імунної системи
людини забезпечується правильним збалансованим харчуванням, вживанням рослинних
продуктів, здоровим способом життя.
Активними стимуляторами імунітету є антиоксиданти. Вони захищають організм, відновлюючи стабільність молекул, клітин і тканин,
зупиняючи процеси окислення, захищаючи нас
від хвороб, уповільнюючи процеси старіння.
Що ж, власне, вважається антиоксидантами? Найперше вітаміни: А, Е, С, Д, К, глютамін, біофлавоноїди, також мінеральні речовини
– селен, цинк, мідь, марганець, амінокислота
L-цистеїн.
Які ж продукти багаті на антиоксиданти?
Це зернові, бобові, свіжі овочі та фрукти, рослинні олії, чимало рослин, які ростуть у лісі,
степу, на лузі, в саду, зокрема і кропива дводомна, смородина (листя та ягоди), обліпиха
крушиноподібна (листя, плоди, молоді гілки),
хвощ польовий та інші.
Якщо ви даєте дитині страви із традиційних
рослинних продуктів, а також настої, відвари,
сиропи, то збагачуєте її організм антиоксидантами, підвищуєте імунний захист.
Морква, капуста броколі, брюссельська
капуста, шпинат городній, латук посівний,
зелена цибуля, щавель звичайний, червоний
перець, чорна смородина, чорниця, абрикоси, персики, помідори, гарбуз, аґрус звичайний, манго тощо містять багато бета-каротину.
На біофлавоноїди багаті фрукти (особливо
яблука), ягоди чорної смородини, плоди
калини звичайної, цибуля городня і зелена
цибуля, м'якоть плодів шипшини, трава астрагалу шерстистоквіткового, листя подорожника великого, квіти каштана кінського, виноград чорний, плоди горобини звичайної,
ягоди чорниці, ягоди суниць лісових, шкірка
цитрусових, квіти гречки звичайної, спориш
звичайний, листя, квіти і плоди глоду колючого...
Рослини – природне джерело вітаміну С:
ягоди та листя смородини чорної, плоди шипшини травневої, перець червоний болгарський, апельсини, айва довгаста, капуста броколі, картопля, кропива дводомна, кропива
жалка, хвоя сосни, листя первоцвіту весняного, суниці лісові, суниці садові, грейпфрути, лимони, капуста городня (свіжа і квашена), помідори, листя кульбаби лікарської...

Ехінацея пурпурова – ефективно підсилює імунітет. Однак пити настій чи настоянку
ехінацеї потрібно нетривалий час. Не можна
перевищувати дозування: по одній-п'ять крапель (залежно від віку дитини) три-чотири рази на день.
Готуючи страви для дитини, маємо пам'ятати, що українці завжди додавали до їжі спеції,
які також активізують імунні сили організму.
Це кмин, кріп, коріандр, шафран, імбир, інші
приправи.
Підсилять імунітет і квіти календули, тобто
нагідки лікарські, квіти ромашки лікарської,
подорожник великий, сухоцвіт багновий.
Утім кожна лікарська рослина – готовий продукт нашої природи, який, лікуючи певне захворювання, так чи інакше активізує імунітет.
Та все ж батьки не повинні забувати, що
імунітет насамперед «міститься» у шлунковокишковому тракті. Тож, якщо шлунок хворий,
погано працює, атонічний кишківник, годі й
думати про повноцінний імунний захист. Необхідно лікувати в першу чергу ці органи дитини.
Щонайперше треба звернути увагу на її підшлункову залозу.
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Як правильно приготувати капусту.
Щоб капуста не зашкодила підшлунковій залозі, печінці, шлунку дитини (і дорослого), а, навпаки, сприяла їхній роботі, її необхідно варити
довго. Доти, доки зникне неприємний запах.
Апетитний, приємний аромат капусти є ознакою того, що страва готова і що вона ефективно
впливатиме на роботу органів.
Щоб не зашкодити здоров'ю дитини, слід
уміти правильно приготувати кожен овоч.
Скажімо, хвора підшлункова залоза не
сприймає свіжої редиски, редьки. Присолена
редька, яка вже постояла деякий час, пустила
сік – не зашкодить здоров'ю, дуже добре налагоджує роботу кишківника.
Буряк. Перш ніж покласти буряк до борщу, його підсмажують разом із цибулею до
напівготовності, потім додають помідори
(томат) і тушкують до повної готовності. І
уже тоді кладуть їх у борщ «у дві руки» –
однією вимикають вогонь, а другою вкидають до каструлі підсмажений буряк.
Цибуля. Чимало дітей із задоволенням
їдять підсмажену до золотистого кольору цибулю. Коли цибуля смажиться, цукор, якого
багато в цьому овочі, карамелізується (звідси
золотистий колір). І саме він діє профілактично, охороняючи дитину від захворювань крові.
Морква. Перш ніж покласти моркву до
супу, її обов'язково потрібно прокип'ятити у
жиру. Сиру моркву (у салатах) теж обов'язково подавати приправлену олією, сметаною,
маслом. Тоді дитина одержить від моркви усі
її поживні речовини, зокрема каротин (провітамін А), необхідний дитині у будь-якому віці.
Про шовковицю. Окремо зупинимося
на цілющій і надзвичайно смачній ягоді –
шовковиці та її користі для дитячого організму. Є у цій маленькій ягоді органічні кислоти,
що містять білки, жири, вітаміни, фосфорна
кислота, вкрай необхідне нашим дітям для
кровотворення залізо. Ягоди і сік із шовковиці допомагають лікувати атрофію зорового
нерва.

діабету. Печуть із них, додаючи гречане борошно, хлібці, коржики, готують страви з
квасолею.
При проносах треба застосовувати висушені недозрілі плоди шовковиці, а від закріпів – свіжий сік стиглих плодів.
Листя шовковиці має заспокійливу, протизапальну дію, є жарознижувальним засобом. Особливо показані відвари й настої від
головного болю, запаморочень, невралгії, набряків, паралічу рухових нервів.
Часто мамусі і бабусі запитують, чим можна вилікувати дитину від такої неприємної
хвороби, як глисти-гострики? У цьому випадку теж допоможе шовковиця. Є дуже простий
і ефективний засіб, відомий здавна.
Якщо дитина перехворіла на паротит
(особливо це стосується хлопчиків), то щоб
не відчувати наслідків хвороби усе подальше
життя (послаблені імунітет та чоловіча сила),
слід інтенсивно використовувати сезон шовковиці: щодня дитина має з'їдати 2-3 склянки
ягід, а взимку додавайте сушене листя шовковиці до звичайного чаю і в компоти.
Настій листя шовковиці
10 г свіжого листя шовковиці заливають
склянкою окропу і настоюють 4 години. Випити впродовж дня за чотири рази (по чверті
склянки, четвертий раз перед сном).
Ліки від гостриків
Заварити 2-3 подрібнені листочки шовковиці
склянкою окропу. Коли охолоне, робити з нього
клізмочки і давати пити як чай. Можна обмежитися тільки чаєм.

Настій ягід шовковиці
2 ст. ложки подрібнених ягід заливають
склянкою окропу і настоюють 4 години. Вживають по 1/4 склянки чотири рази на день перед їдою.

Порушення функції щитовидної залози
У дітей хвороба спостерігається у жителів
йододефіцитних місцевостей. Її розвиток пояснюють недостатньою кількістю йоду в питній воді та харчових продуктах.
Для того, щоб не захворіти на ендемічний
зоб, важливо, щоб організм отримував достатню кількість йоду з води та їжі. Природними
джерелами йоду є кулінарні дріжджі, лосось
консервований, молоко, морська риба. Найбільше його міститься в оселедцях, трісці й

Настої стиглих ягід застосовують як
потогінний засіб у разі застудних захворювань. Сік із ягід зарекомендував себе і як один
із найкращих засобів від кашлю. П'ють його
із-за хронічних закріпів. А розбавленим із водою (у співвідношенні 1:3) полощуть горло
при запальних процесах.

Вичавки ягід, які залишилися після приготування соку, використовують для лікування
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пікші, в устрицях, морських водоростях, морській солі.
А чи шкідливе для дитини передозування
йоду? Так, людина хворіє як від недостатньої
кількості йоду в організмі, так і від його передозування. Особливо небезпечне передозування йодом тим, у кого слабкі м'язи, тобто
хто хворіє на міотомію. Передозування йоду
протипоказане людям, у яких гіпертиреоз,
хворі нирки, хто вживає ліки від підвищеної
функції щитовидної залози.
Під час лікування токсичного зобу в дітей
слід використовувати такі рослини, як перстач білий і сріблястий, перстач прямостоячий,
валеріану лікарську, нетребу звичайну і колючу, настурцію лікарську, листя горіха волоського, кульбабу лікарську.
Під час лікування гіпотиреозу застосовують морську капусту, мох ісландський, хурму, а також рослини із сечогінною дією, що
активують серцеву діяльність, адаптогени.
Ефективну дію при токсичному зобі мають фітопрепарати з нетреби звичайної і колючої. Готують рослинні ліки зі свіжої і сухої
трави нетреби звичайної.

Настій трави перстачу сріблястого
1 ст. ложку сушеної подрібненої трави
перстачу сріблястого заливають склянкою
окропу й настоюють 30 хв., проціджують.
Дають дітям від 3 до 7 років по 1 десертній
ложці, від 7 до 12 років – по 1 ст. ложці,
старше 12 років – по 1/3 склянки тричі на
день після їди. Після припинення тахікардії –
двічі на день. Курс лікування – місяць. За 2
тижні курс можна повторити.

При тахікардії та підвищенні рівня артеріального тиску на тлі токсичного зобу у дітей-підлітків ефективні фітосуміші.
Відвар сушеного кореневища кульбаби
лікарської й сушеного кореневища перстачу
прямостоячого. 1 ст. ложку сушеного подрібненого кореневища кульбаби лікарської та 1 ст.
ложку сушеного подрібненого кореневища перстачу прямостоячого заливають 300 мл води та
кип'ятять на малому вогні 10 хв., потім настоюють годину і проціджують. Дають дітям від 3
до 7 років по 1 дес. ложці, від 7 до 12 років – по
1 ст. ложці, старше 12 років – по 2 ст. ложки
вранці та ввечері до їди. Курс лікування – 20
днів. Після двотижневої перерви курс можна
повторити.
Настої та відвари при захворюваннях
щитоподібної залози у підлітків

Настій трави нетреби звичайної
1 ст. ложку сушеної подрібненої трави
нетреби звичайної заливають склянкою окропу, настоюють 30 хв., проціджують. Дають
дітям віком від 3 до 7 років по 1 ч. ложці, від
7 до 12 років – по 1 десертній ложці, старше
12 років – по 1 ст. ложці 2-3 рази на день до
їди. Курс лікування – 3-4 тижні. Після двотижневої перерви курс можна повторити.

Листя шовковиці білої (15 г); листя горіха
грецького (15 г); плоди шипшини коричної
(20 г); гранули кукурудзяних рилець (15 г).
2 ст. ложки збору заливають 300 мл окропу й настоюють 30 хв., потім кип'ятять 5
хв., проціджують. Дають дітям старше 12
років при токсичному зобі з порушеннями
функції печінки по 1 ст. ложці 4 рази на
день після їди. Курс лікування – 3 тижні.
Після двотижневої перерви курс можна
повторити.

Настій листя настурції лікарської
1 ст. ложку свіжого подрібненого листя
настурції лікарської заливають 0,5 л окропу і
настоюють годину, проціджують. Дають
дітям від 3 до 7 років по 1 ст. ложці, від 7 до
12 років – по 1/3 склянки, старше 12 років –
по 1/2 склянки з медом тричі на день після їди.

Трава парила звичайного (20 г); листя м'яти лимонної (10 г); листя горіха грецького
(20 г); трава гадючника шестипелюсткового
(10 г); трава медунки лікарської (30 г).
1 ст. ложку збору заливають склянкою
окропу, кип'ятять 5 хв., настоюють годину,
проціджують. Дають дітям старше 12 років при токсичному зобі по 1 ст. ложці 4 рази на день за 30 хв. до їди. Курс лікування –
2 тижні. Після двотижневої перерви курс
можна повторити.

Настій трави перстачу білого
1 ст. ложку сушеної подрібненої трави
перстачу білого заливають склянкою окропу
й настоюють 30 хв., проціджують. Дають
дітям від 3 до 7 років по 1 десертній ложці,
від 7 до 12 років – по 1 ст. ложці, старше 12
років – по 1/3 склянки тричі на день після їди.
Після припинення тахікардії – двічі на день.
Курс лікування – місяць. За 2 тижні курс
можна повторити.

За матеріалами: Н. Земна. Здорове підростаюче покоління:
«Зоолоцвіт» : бібліотечка. – 2009. – № 9, вересень. – 32 с.
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ЩОДНЯ
На сцені…
Та за кулісами
ЖИТТЯ!!!

Кожна дитина особлива… тим паче дитина-інвалід. Та як «ріже» слух слово інвалід.
Чи задавали ви колись собі питання, чому у
повсякденному житті ми використовуємо
саме цей термін?
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» дає таке визначення поняттю:
Дитина-інвалід – особа віком до 18 років
(повноліття) зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами
розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та викликає необхідність надання їй
соціальної допомоги і захисту.
Але як же формально це звучить, адже таких дітей близько 200 мільйонів у всьому світі та понад 165 тисяч у нашій країні. Це може
бути ваш сусід, знайомий та навіть ваша
власна дитина. То чи не буде більш гуманно
називати таких дітей – дітьми з особливими потребами.
Інвалідність у дітей означає суттєве обмеження життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, яка обумовлена порушеннями в розвитку, труднощами в самообслуговуванні, спілкуванні, навчанні, оволодінні в
майбутньому професійними навичками. Оволодіння дітьми-інвалідами соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відносин вимагає від суспільства певних
додаткових заходів, засобів і зусиль (це можуть бути спеціальні програми, спеціальні
центри з реабілітації, спеціальні навчальні
заклади, спеціалісти і т.д.). Вкрай важливо,
щоб у подібних закладах приділяли увагу не
лише фізичному розвитку та адаптації дітей з
особливими потребами до навколишнього
світу, а ще й духовному розвитку. Саме тут у
нагоді стане арт-терапія (терапія мистецтвом). Уже на зорі людської цивілізації жерці,
а потім лікарі, філософи, педагоги використовували різні види мистецтва для лікування
душі і тіла. Вони замислювалися над таємницями впливу живопису, театру, рухів, музики,
намагаючись визначити їх роль як у віднов-

Олександр Миколайович
Бондарчук

Тетяна Григорівна
Бондарчук

лікарі-психологи, психотерапевти, індивідуальні
та групові психоаналітики, члени Асоціації
психотерапевтів та психоаналітиків України

ленні функцій організму, так і у формуванні
духовного світу особистості.
Терапія мистецтвом – це один з методів
психологічної роботи, який використовує
можливості мистецтва для досягнення позитивних зрушень в емоційному, інтелектуальному і особистісному зростанні дитини.
Це може бути не тільки малювання, а й
аплікації, вишивка, фотографування, моделювання із сірників, проза, поезія, театр та ще
багато того, що так чи інакше відноситься до
мистецтва.
Стимуляція творчості може служити психопрофілактичним засобом. Під час творчого
акту відбувається підсвідома нейтралізація
різних інстинктивних агресивних імпульсів і
емоційних станів незадоволеності, депресії,
пригніченості, туги або гніву, і таким чином
знижується небезпека їх небажаного прояву у
соціальному середовищі. Малювання, живопис або ліплення є найбезпечнішими способами розрядки внутрішньої напруги.
Психологи виділяють декілька напрямів
використання мистецтва у корекційній роботі: психофізіологічний (пов’язаний з корекцією психосоматичних порушень), психотерапевтичний (пов’язаний з психоемоційною
сферою), психологічний (виконує регулятивну та комунікативну функції), соціальнопедагогічний (пов’язаний з розвитком естетичних потреб, розширенням загального та
естетичного кругозорів, активацію потенційних можливостей дитини у практичній худож21

ній діяльності та творчості). Реалізація цих
напрямків у роботі з дітьми з особливими потребами здійснюється через психокорекційні,
корекційно-розвиваючі методики, які використовуються в рамках терапії мистецтвом.
Давайте розглянемо декілька форм терапії
мистецтвом у дії.
Ліплення. Під час створення пластичної
форми у дитини активізуються процеси фантазування, що дає змогу «оживити» свої образи,
надати їм форму та зміст, втілити свої мрії, побороти страхи. Дитина отримує змогу на хвилинку відчути себе чарівником, що створює казку.
Живопис. У процесі малювання дитина має
змогу виразити свій внутрішній світ, світ переживань, тривог, страхів, відтворити в кольорі
всю гаму своїх емоцій. І, найголовніше, що це є
безпечно для самої дитини. За кольорами та
змістом малюнка можна дізнатись, що переживає ваша дитина саме в цей момент, чим вона
живе, що її хвилює. Малюнок розповість вам
усе сам.
Музикотерапія. Сутність музикотерапії ми
бачимо в здатності викликати в «особливої»
дитини позитивні емоції, які здійснюють лікувальний вплив на психосоматичні та психоемоційні процеси, мобілізують резервні сили дитини, обумовлюють її творчість у всіх галузях
мистецтва й у житті в цілому. Музикотерапія в
процесі реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я необхідна як спосіб емоційного впливу з метою корекції наявних фізичних і розумових відхилень, як спосіб невербальної комунікації, а також як один з можливих
способів пізнання світу. Музикотерапія може
бути включена в індивідуальну програму розвитку дітей з особливими потребами у поєднанні з іншими видами корекційної роботи і з
успіхом використовуватись в установах соціальної сфери.
Ритмічні інструменти особливо придатні
для впливу на рухові розлади.
Струнні – діють своїм проникливим тривалим і ясним звуком, що сприяє душевній гармонії, психічному заспокоєнню.
Ксилофон та інші так звані металофони
спонукають до спілкування і контакту.
Драматерапія. Цей напрям терапії походить своїм корінням від народних ігрищ. Потреба в грі існувала у людини споконвіку.
Окрім поступово сформованих академічних театрів, в історії існує багато прикладів аматорських постановок, в яких беруть участь звичайні
люди. Яскравим прикладом реалізації себе в
цьому жанрі є «Діти сонця» (люди з синдромом

Дауна). У 1999 році в Москві було створено театр «Простодушних».

Його організатор – актор театру й кіно
Ігор Неупокоєв. Актори театру – люди із синдромом Дауна, володарі багатьох телевізійних і театральних нагород.
Також можна навести інші приклади успіху людей з особливими потребами: Макл
Джургю Джонсон – художник. Його виставки
з успіхом проходять в усьому світі.
Лондонський танцювальний колектив
Larondina з успіхом гастролює країнами та
континентами. Усі актори цього колективу –
люди із синдромом Дауна. На їхніх концертах
завжди аншлаг.
Паскаль Дюнен – людина із синдромом
Дауна. У 1997 році він одержав на Каннському фестивалі головний приз за краще виконання чоловічої ролі.
Андрій Востриков із Воронежа – власник
п’яти золотих медалей на Європейських спеціальних олімпійських молодіжних іграх у
Римі, абсолютний чемпіон Європи з гімнастики серед дітей і молоді з порушеннями розвитку.
І, як відомо, на практиці вже давно доведено, що мистецтво може лікувати серйозні
захворювання як душевні, так і фізичні. Нічого неможливого немає…
P.S.
Адреса
Діагностичного
центру «ВАЛЕО»:
м. Рівне, вул. Київська, 78-д.
Записатись
на
консультацію
можна за тел.: (0362) 287643 або
(050) 3753744.
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В зимовий період навіть молоді здорові люди говорять про депресію. За
роз’ясненнями про причини депресивного стану звертаюся до психіатра Софії
Федорівни Дзідзоєвої.
зимових сортів, цитрусові тощо). Вдихайте
аромати, які вам приємні (кожен обирає індивідуально). Декому подобається аромат щойно змеленої кави. А хтось надає перевагу запахам ялиці, або ялівцю, чи цитрусових.
– В такі холоди для стимуляції і просто
для бажання вийти на вулицю доводиться
часто пити каву або енергетичні напої. У
яких випадках краще вживати енергетичні
напої?
– «Енергетики» призначені для одноразової стимуляції, вони зазвичай містять кофеїн,
таурин, адаптогени (наприклад, чай мате, гуарану або женьшень). Тривале вживання одного і того ж адаптогена або їх комплексів
може призвести до виснаження центральної
нервової системи.
– Щоб Ви хотіли побажати читачам
«Інва.net»?
– Головне, налаштовуйтесь на позитив.
Проводьте більше часу в рухах, вихідні не
просиджуйте біля телевізора чи комп’ютера,
а проведіть цей час у парку, в лісі чи біля
озера. Не залишайтеся наодинці, зустрічайтеся з друзями, займайтеся улюбленою справою.

– Софіє Федорівно! А чи буває взагалі зимова депресія? Як її лікувати?
– В осінньо-зимовий період у багатьох
людей часто спостерігається депресія.
– Як Ви вважаєте, чому?
– Це зумовлено недостатністю сонячного
освітлення і нестачею вітамінів. Слабкість
інсоляції (тобто брак сонечка в нашому житті) викликає слабкість, сонливість, дратівливість, апатію тощо. Найчастіше це спостерігається у жінок.
– Пані Софіє, як лікувати зимову депресію?
– У вищезгаданому випадку сезонну депресію лікують збільшенням штучного освітлення. Як це звучить не тривіально, корисно
гуляти на свіжому повітрі, при цьому просто
потрібно добре одягнутись. Морозяне свіже
повітря дає чудовий антидепресивний ефект.
Від нього в організмі утворюються ендорфіни
– природні гормони позитивних емоцій.
– А як щодо антидепресантів?
– Окрім вітамінів, якісь серйозніші препарати для лікування депресії може призначати
лише лікар на безпосередньому прийомі. Я
рекомендую всім побільше вживати вітамінів, але не у вигляді таблеток, а природні (капуста, цибуля, буряки, морква, часник, яблука

Розмову записав Олесь Поліщук
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Зареєстровано:
Мін'юст
України
від
14.11.2011 № 1295/20033
9.Про затвердження Порядку використання благодійних коштів, що знаходяться на
спеціальному реєстраційному рахунку Державної служби з питань інвалідів та ветеранів
України
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок від
12.08.2011 № 311
Зареєстровано:
Мін'юст
України
від
11.10.2011 № 1171/19909
10. Про затвердження Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних
установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)
Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок від
12.08.2011 № 312
Зареєстровано:
Мін'юст
України
від
31.08.2011 № 1031/19769
11. Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для будівництва (придбання) житла для
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов, насамперед сімей з
дітьми, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду, інвалідів I групи, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.07.2011 № 807
12. Про внесення змін до Порядку та умов
призначення і виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті), поранення
(контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів)
осіб
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.07.2011 № 815
13. Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 20.07.2011 № 766
14. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законів України щодо прав інвалідів
Постанова Верховної Ради України від
05.07.2011 № 3581-VI

1.Про внесення змін до деяких законів
України щодо прав інвалідів
Закон України від 22.12.2011 № 4213-VI
2.Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I
групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла
Постанова Кабінету Міністрів України від
21.12.2011 № 1321
3.Про внесення змін до Порядку надання
дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення
спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 23.11.2011 № 1234
4.Про внесення змін до статті 26 Закону
України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням
Закон України від 18.11.2011 № 4064-VI
5.Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I
групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла
Постанова Кабінету Міністрів України від
16.11.2011 № 1170
6.Про заходи, пов'язані із задоволенням
потреб осіб з інвалідністю, зокрема під час
підготовки та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні
Кабінет Міністрів України; Постанова, План,
Заходи від 09.11.2011 № 1146
7.Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для інвалідів по
зору і слуху, які перебувають на квартирному
обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 02.11.2011 № 1119
8.Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності
МОЗ України; Наказ, Інструкція від
05.09.2011 № 561
24

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ
ЩОДО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ ТА ІНВАЛІДАМ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 39, ст.389 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім'ям" (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 35, ст. 290; 2002 р., № 50, ст. 367;
2004 р., № 5, ст. 25; 2009 р., № 16, ст. 222):
1) абзац третій частини третьої статті 4
викласти в такій редакції:
"довідка про склад сім'ї. До складу сім'ї
включаються чоловік, дружина; рідні,
усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до
вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у
професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення
двадцяти трьох років і які не мають власних
сімей; неодружені повнолітні діти, які
визнані інвалідами з дитинства I та II груп
або інвалідами I групи і проживають разом з
батьками; непрацездатні батьки чоловіка та
дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з
відсутністю власних доходів; особа, яка
проживає разом з одиноким інвалідом I групи
і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік,
які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При
цьому до складу сім'ї включаються незалежно
від місця проживання (перебування) або
реєстрації діти, які навчаються за денною
формою навчання у професійно-технічних,
вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації до досягнення двадцяти трьох
років і не мають власних сімей. До складу
сім'ї не включаються особи, які перебувають
на повному державному утриманні";
2) частину четверту статті 5 викласти в
такій редакції:
"Для кожної дитини (крім дитиниінваліда),
яка
входить
до
складу
малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення
прожиткового мінімуму збільшується на 10
відсотків, а для кожної дитини-інваліда, яка
входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для
кожної дитини, яка утримується матір'ю

(батьком, усиновителем), що не перебуває у
шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини
у Книзі реєстрації народжень провадиться в
установленому порядку за вказівкою матері
(батька), для кожної дитини, в якої один або
обоє батьків є інвалідами I або II групи, – на
20 відсотків".
2. У Законі України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам" (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16,
ст. 261):
1) у статті 3:
частину першу викласти в такій редакції:
"Інвалідам
з
дитинства
I
групи
встановлюється надбавка на догляд за ними в
розмірі:
інвалідам з дитинства, віднесеним до
підгрупи А I групи, – 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам з дитинства, віднесеним до
підгрупи Б I групи, – 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";
у частині другій слова "медико-соціальної
експертної
комісії"
замінити
словами
"лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу";
частину четверту викласти в такій
редакції:
"Надбавка на догляд за дитиноюінвалідом віком до 18 років призначається
одному з батьків, усиновителів, опікуну,
піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і
фактично здійснюють догляд за дитиноюінвалідом. Надбавка на догляд за дитиноюінвалідом віком до 18 років також
призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у
зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці
без збереження заробітної плати, у разі якщо
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дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиноюінвалідом призначається незалежно від факту
роботи, навчання, служби";
2) частину першу статті 15 викласти в
такій редакції:
"У разі смерті інваліда з дитинства або
дитини-інваліда члену його сім'ї або особі,
яка здійснила поховання, виплачується на
вибір допомога на поховання в розмірі
двомісячної суми державної соціальної допомоги згідно із цим Законом або допомога на
поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативноправовими актами".
3. У Законі України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам" (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34,
ст. 404):
1) у частині першій статті 4:
пункт 3 доповнити словами і цифрами
"(крім інвалідів, зазначених у пункті 4 цієї
частини)";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) є інвалідом I групи, середньомісячний
сукупний дохід якого не перевищує 115
відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність";
2) у частині першій статті 8:
пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
"1) особам, зазначеним у підпункті "а"
пункту 1 (із числа інвалідів, віднесених до
підгрупи Б I групи) і пункті 3 (із числа
інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи)
частини першої статті 7 цього Закону, – у
розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність";

"3) особам, зазначеним у підпункті "в"
пункту 1, пунктах 2 (крім інвалідів,
віднесених до підгрупи А I групи), 3 (із числа
одиноких пенсіонерів), 4 і 5 (із числа
інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи)
частини першої статті 7 цього Закону, – у
розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність";
доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) особам із числа інвалідів, віднесених
до підгрупи А I групи, зазначеним у
підпункті "а" пункту 1 і пункті 3 частини
першої статті 7 цього Закону, – у розмірі 100
відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність;
5) особам із числа інвалідів, віднесених до
підгрупи А І групи, зазначеним у пунктах 2 і
5 частини першої статті 7 цього Закону, – у
розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2012 року, крім пункту 1, абзаців шостоговосьмого підпункту 1, підпункту 2 пункту 2
розділу I цього Закону, які набирають
чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
прийняття
нормативнозабезпечити
правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативноправових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В. Янукович
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дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня –
1112 гривень, з 1 квітня – 1134 гривні, з
1 липня – 1144 гривні, з 1 жовтня – 1161 гривня, з 1 грудня – 1197 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня – 1073 гривні,
з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня –
1134 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 822 гривні, з 1 квітня – 838 гривень,
з 1 липня – 844 гривні, з 1 жовтня – 856 гривень, з 1 грудня – 884 гривні.
Враховуючи зазначене, у 2012 році
розміри деяких видів державної допомоги
становитимуть:

Статтею 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" передбачено у 2012 році прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі з
1 січня – 1017 гривень, з 1 квітня –
1037 гривень, з 1 липня – 1044 гривні, з
1 жовтня – 1060 гривень, з 1 грудня – 1095
гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня – 893 гривні, з 1 квітня – 911 гривень, з 1 липня – 917
гривень, з 1 жовтня – 930 гривень, з 1 грудня –
961 гривня;

2012 рік
з січня
з квітня
з липня
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
268,25
273,50
275,50
Допомога при народженні дитини
на першу дитину
26790
27330
27510
на другу дитину
53580
54660
55020
на третю і кожну наступну дитину
107160
109320
110040
одноразова виплата:
8930
9110
9170
щомісячна виплата: на першу дитину
744,17
759,17
764,17
Види державної допомоги

на другу дитину

930,21

948,96

955,21

з жовтня

з грудня

279,50

283,50

27900
55800
111600
9300
775,00

28830
57660
115320
9610
800,83

968,75

1001,04

на третю і наступну 1364,30
1391,80
1400,97 1420,83
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
мінімальний
130
максимальний
1073
1094
1102
1118
Допомога на дітей одиноким матерям
на дітей віком:
мінімальний
267,90
273,30
275,10
279,00
до 6 років
максимальний
446,50
455,50
458,50
465,00
від 6 до 18 років
мінімальний
333,60
340,20
343,20
348,30
максимальний
556,00
567,00
572,00
580,50
від 18 до 23 років
мінімальний
321,9
328,2
330,6
335,4
536,50
27

максимальний
547,00
551,00
559,00

1468,19

1134

288,30
480,50
359,10
598,50
340,2
567,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
на дітей віком:
максимальний
1786
1822
1834
1860
1922
до 6 років
2224
2268
2288
2322
2394
від 6 до 18 років
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
максимальний
на дітей віком:
267,90
273,30
275,10
279,00
288,30
до 6 років
333,60
340,20
343,20
348,30
359,10
від 6 до 18 років
Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
максимальний
на дітей віком:
1786
1822
1834
1860
1922
до 6 років
2224
2268
2288
2322
2394
від 6 до 18 років
2146
2188
2204
2236
2268
від 18 до 23 років
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу
107,30
109,40
110,20
111,80
113,40

Законом України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам» визначено право на матеріальне
забезпечення за рахунок коштів Державного
бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом
встановлення державної соціальної допомоги у
відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір
державної соціальної допомоги інвалідам з

дитинства та дітям-інвалідам у 2012 році буде
розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 12 Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» з
урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян».

Державна соціальна допомога
інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд
інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

з січня

з квітня з липня з жовтня

з грудня

1438,5

1466,5

1477,0

1498,0

1547,0

1233,0

1257,0

1266,0

1284,0

1326,0

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам
з дитинства II групи, які за висновком медикосоціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

822

838

844

856

884

інвалідам з дитинства III групи, одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

822

838

844

856

884

на дітей-інвалідів

822

838

844

856

884

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1021,9

1042,1

1049,3

1064,2

1099,3

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою
на догляд
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою

1131,4

1153,6

1162,8

1179,7

1217,3

863,10

879,9

886,2

898,8

928,2
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на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд

1309,6

1335,4

1344,7

1363,8

1408,7

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до
18 років з надбавкою на догляд

1419,1

1446,9

1458,2

1479,3

1526,7

Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію та інвалідам" визначено право на встановлення державної соціальної допомоги у
відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір
державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам у 2012 році буде розраховуватися з урахуванням норм
вищезазначеного Закону та статті 12 Закону
України «Про Державний бюджет на 2012
рік» з урахуванням норм постанови Кабінету
Міністрів України від 26.03.2008 №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян».
Статтею 12 вищезазначеного закону передбачено, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно
до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового
мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність,
та інвалідів – 80 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї.
Розмір державної соціальної допомоги (в
тому числі і максимальний), визначений
відповідно до статті 5 Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2012 році на
кожну дитину віком від 3 до 13 років на 120

гривень, а на кожну дитину віком від 13 до
18 років – на 230 гривень.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення
прожиткового мінімуму для призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2012 році становитимуть:
для працездатних осіб

з січня – 225,33
з квітня - 229,74
з липня-231,42
з жовтня - 234,78
з грудня-238,14

для осіб, які втратили
працездатність, та інва- з січня - 657,60
лідів
з квітня - 670,40
з липня - 675,20
з жовтня - 684,80
з грудня - 707,20
для дітей:
віком до 6 років
з січня - 446,50
з квітня - 455,50
з липня - 458,50
з жовтня - 465,00
з грудня - 480,50
віком від 6 до 18 років
з січня - 556,00
з квітня - 567,00
з липня - 572,00
з жовтня - 580,50
з грудня - 598,50
віком від 18 до 23 років
з січня - 536,50
(за умови навчання)
з квітня - 547,00
з липня - 551,00
з жовтня - 559,00
з грудня - 567,00

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ З ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ
З метою посилення соціального захисту
інвалідів з дитинства та сімей, які виховують
дітей-інвалідів, 15 березня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допо-

моги малозабезпеченим сім'ям та інвалідам" за
№ 3133- VI (набрав чинності з 08.04.2011 p.).
Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам", якими передбачено, що надбавка
на догляд за дитиною-інвалідом призначаєть29

ся особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та
пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, за умови фактичного догляду за нею, що підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу. Одинокій
матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
Крім того, одиноким інвалідам з дитинства ІІ-ІІІ груп, які потребують постійного стороннього догляду на підставі довідок, які видаються лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичного закладу,
може бути призначена надбавка на догляд.
З 01.01.2012 року збільшується розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства І
групи.

Якщо інваліду з дитинства встановлено
підгрупу А І групи, то допомога на догляд за
таким інвалідом буде призначатись і виплачуватись у розмірі 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Якщо інваліду з дитинства встановлено
підгрупу Б І групи, то допомога на догляд за
таким інвалідом буде призначатись і виплачуватись у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда члену його сім'ї або особі, яка
здійснила поховання, виплачується на вибір
допомога на поховання в розмірі двомісячної
суми державної соціальної допомоги згідно із
Законом України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам" або допомога на поховання чи
відшкодування витрат на поховання згідно з
іншими нормативно-правовими актами.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОДИНОКИХ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОСІБ ТА ІНВАЛІДІВ
останні шість календарних місяців або два
квартали, що передують місяцю звернення за
призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які
втратили працездатність.
Інвалідам І групи, яким у залежності від
ступеня втрати здоров’я та обсягів потреби в
постійному сторонньому догляді встановлено
підгрупу А – розмір допомоги на догляд становить 30 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, підгрупу Б – 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Одиноким інвалідам ІІ, ІІІ груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії
потребують постійного стороннього догляду,
та одиноким малозабезпеченим особам, які за
висновком лікарсько-консультативної комісії
потребують постійного стороннього догляду,
розмір допомоги на догляд становить 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Для визначення права на призначення
державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам та допомоги на догляд, у зв'язку з прийняттям зазначеного Закону, зазначені категорії осіб можуть звернутись до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

З метою посилення соціального захисту
одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії
потребують постійного стороннього догляду
та малозабезпечених інвалідів I групи, 15 березня 2011 року Верховною Радою України
прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам» за
№ 3133 - VІ (набрав чинності з 01.01.2012 р.).
Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам", а саме: розширено коло осіб,
які мають право на призначення державної
соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам.
З 01 січня 2012 року право на призначення цієї допомоги мають інваліди І групи, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Крім того, з 01 січня 2012 року збільшено
розмір державної соціальної допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які
за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду та малозабезпеченим інвалідам I групи,
середньомісячний сукупний дохід яких за

Ніна Видрак, заступник начальника Управління соціального захисту населення –
начальник відділу соціальних виплат Головного управління праці та соціального захисту
населення Рівненської облдержадміністрації
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ЗМІНИ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ІНВАЛІДІВ
ТА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС
Пенсійне забезпечення інвалідів загального захворювання за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

значеного в абзаці першому частини першої
статті 26 цього Закону (наявності страхового
стажу не менше 15 років).
– стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності.
2. Непрацюючі інваліди 2 групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по
інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:
у жінок – 20 років, а у чоловіків – 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 46 років включно;
у жінок – 21 рік, а у чоловіків – 26 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у
віці до 48 років включно;
у жінок – 22 роки, а у чоловіків – 27 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у
віці до 50 років включно;
у жінок – 23 роки, а у чоловіків – 28 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у
віці до 53 років включно;
у жінок – 24 роки, а у чоловіків – 29 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у
віці до 56 років включно;
у жінок – 25 років, а у чоловіків – 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність
у віці до 59 років включно.
Непрацюючі інваліди 2 групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, та
інваліди 3 групи за їх вибором мають право
на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до
статей 27 і 28 цього Закону, за наявності
страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої ст.28 цього Закону (жінки 30 років, чоловіки – 35 років).

– стаття 32. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності.
1. Особи, визнані інвалідами, мають право
на пенсію по інвалідності, залежно від групи
інвалідності, за наявності такого страхового
стажу на час настання інвалідності або на
день звернення за пенсією:
для інвалідів І групи:
до досягнення особою 25 років включно –
1 рік; від 26 років до досягнення особою 28
років включно – 2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки; від
32 років до досягнення особою 34 років
включно – 4 роки; від 35 років до досягнення
особою 37 років включно – 5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років включно –
6 років; від 41 року до досягнення особою 43
років включно – 7 років;
від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років; від
54 років до досягнення особою 59 років
включно – 10 років;
для інвалідів 2 та 3 груп:
до досягнення особою 23 років включно –
1 рік; від 24 років до досягнення особою 26
років включно – 2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки; від
29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років; від 34 років
до досягнення особою 35 років включно – 6
років; від 36 років до досягнення особою 37
років включно – 7 років; від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років
включно – 9 років; від 43 років до досягнення
особою 45 років включно – 10 років; від 46
років до досягнення особою 48 років включно
– 11 років; від 49 років до досягнення особою
51 року включно – 12 років; від 52 років до
досягнення особою 55 років включно – 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26
цього Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, за-

Закон України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
23.11.2011 року прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», якою затверджено порядок обчислення пенсії особам віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
(стаття 54 Закону).
31

Ця постанова набирає чинності з
01.01.2012 року.
Внаслідок перерахунків пенсій, які Фонд
здійснює для забезпечення виплат з наступного року, розмір пенсій учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЄС збільшиться.
Випадки, коли розміри пенсії стануть вищими, ніж за рішеннями суду, будуть непоодинокими. Це відбудеться завдяки осучасненню заробітної плати й формульному підходу до перерахунку пенсій. Тобто буде проводитись співвідношення заробітної плати,
отриманої учасниками ліквідації в період виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, до середньої заробітної плати по народному господарству за рік, коли виконувалися роботи. Для осучаснення заробітної плати буде враховано середню заробітну плату за
2006 рік – 928.81 грн. Це той коефіцієнт, який
застосовано також у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" починаючи з 01.01.2008 року. Це дасть
змогу привести всі виплати, що залежать від
заробітної плати, до єдиного механізму визначення заробітної плати. Пенсії учасникам
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС перераховуватимуть, виходячи з тієї заробітної плати, яку зазначено в матеріалах
пенсійної справи без донесення додаткових
документів. При цьому діятиме обмеження
заробітної плати в розмірі 3 тис. грн.
Максимальний розмір пенсії обчисленої від осучасненої зарплати не
може перевищувати 10 прожиткових
мінімумів (822 х 10 = 8220 грн.).
Мінімальний розмір пенсії становить:
1) для учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС:
I групи інвалідності – 180 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (822 х 180 % = 1479,60 грн.);
II групи інвалідності – 160 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (822 х 160 % = 1315,20 грн.);
III групи інвалідності – 145 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (822 х 145 % = 1191,90 грн.).
З 1 січня додаткову пенсію буде встановлено на рівні того підвищення, яке отримують інваліди війни. Додаткова пенсія для
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
яку визначено у статті 50 Чорнобильського
закону, становитиме для інвалідів І групи –
50 %, для інвалідів II групи – 40 %, для інвалідів III групи – 30 % від мінімальної пенсії за
віком.

У разі коли розмір пенсійної виплати (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум
індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів – учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
I групи – 285 % (822 х 285 % = 2342,70
грн.),
II групи – 255 % (822 х 255 % = 2096,10
грн.),
III групи – 225 % (822 х 225 % = 1849,50
грн.) прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у
сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, буде проводитись перерахунок зазначеної допомоги,
виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
Виплата перерахованих пенсій у нових розмірах буде здійснюватись з 1 січня 2012 року.
Пенсії потерпілих осіб, щодо яких
встановлено причинний зв’язок інвалідності
з Чорнобильською катастрофою
Інваліди з-поміж потерпілого населення
мають право лише на отримання пенсії, визначеної в мінімальному розмірі. Обчислення
розміру пенсії із заробітної плати цій категорії громадян може бути здійснено лише на
загальних підставах. Але з 1 липня 2012 року
їхню пенсію також буде підвищено. Вона буде на рівні пенсій інвалідів, які отримують її
за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
З 1 липня буде збільшено також додаткову
пенсію цій категорії громадян.
Мінімальний розмір пенсії з 1 липня
2012 року буде перераховано від розміру
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
І група інвалідності – 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
II група інвалідності – 125 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
III група інвалідності – 110 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
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категорії 2-4:
З 1 липня буде збільшено також додатособам, що належать до категорії 2 – 18 %,
кову пенсію цій категорії громадян:
особам, що належать до категорії 3 – 12 %,
категорія 1:
особам, що належать до категорії 4 – 6 %.
інвалідам 1 групи – 36 %; інвалідам 2 групи – 24 %; інвалідам 3 групи – 18 %;
Тетяна Панашук, заступник начальника головного управління
Пенсійного фонду України в Рівненській області
РУСЛАН СИВИЙ, заступник начальника Головного управління соціального захисту
населення Рівненської облдержадміністрації ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ, ЯКІ
БУЛИ ОПУБЛІКОВАНІ НА ФОРУМІ – http://1forum.rv.ua, РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАПЕРЕДОДНІ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ІНВАЛІДІВ
У ГРУДНІ 2011 РОКУ
U

H

слідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у
зв'язку з втратою годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи відповідно до
статей 54 і 57 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Пунктом 13 цієї постанови передбачено,
що особам, які належать до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну
здоров'ю, відповідно до статті 51 Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виплачується:
з 1 січня 2012 року у розмірі 15 % від
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
з 1 липня 2012 року – 18 %.

Як нараховується пенсія по інвалідності для працюючого бібліотекаря,
інваліда III групи загального захворювання?
Відповідно до статті 33 Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування» пенсія по інвалідності залежно
від групи інвалідності призначається в таких
розмірах: інвалідам І групи – 100 % пенсії за
віком; інвалідам II групи – 90 % пенсії за віком; інвалідам III групи – 50 % пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28
цього Закону.
Чи має право на соціальну допомогу
мати на сина-інваліда віком 12 років,
якщо йому призначено пенсію у зв'язку
з втратою годувальника?

Як і де оскаржити несправедливе рішення МСЕК?

Статтею 1 Закону України «Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам» передбачено, що коли дитині-інваліду призначено пенсію у зв'язку з
втратою годувальника, дитина має право одночасно отримувати і державну соціальну
допомогу.

Статтею 31 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що органи
Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в установленому законом порядку
оскаржити
рішення
органів
медикосоціальної експертизи.
Положення про медико-соціальну експертизу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1992 р. № 83, передбачає порядок оскарження рішень медикосоціальних експертних комісій.
У разі незгоди оглянутого з рішенням районної,
міжрайонної
міської
медикосоціальної експертної комісії він протягом
місяця має право подати про це письмову заяву до республіканської, Кримської, обласної,
центральної міської медико-соціальної експертної комісії або до медико-соціальної експертної комісії, в якій він проходив огляд, чи до
відповідного відділу (управління) охорони
здоров'я. Комісія, що проводила огляд, або

Я ліквідатор аварії на ЧАЕС, II категорія. Групи інвалідності в мене немає.
Чи буде мені доплата до пенсії з 1 січня 2012 року?
З 1 січня 2012 року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якою затверджено Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Цей Порядок визначає механізм обчислення пенсії по інвалідності, що настала вна33

При цьому до числа інвалідів з дитинства
належать також діти-інваліди віком до 18 років.
За вибором матері або в разі її відсутності,
якщо виховання п'ятьох або більше дітей чи
дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому
призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не
менше 20 років страхового стажу. (Прикінцеві
Положення Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

відділ (управління) охорони здоров'я в триденний строк з дня одержання заяви надсилають усі наявні документи разом із заявою
на розгляд республіканської, Кримської, обласної,
центральної
міської
медикосоціальної експертної комісії, яка не пізніш
як через місяць з дня подання заяви проводить переогляд хворого і приймає відповідне
рішення.
Рішення республіканської, Кримської, обласної,
центральної
міської
медикосоціальної експертної комісії може бути
оскаржене до Міністерства охорони здоров'я
України.
Міністерство охорони здоров'я України
при виявленні фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає іншому складу обласної або республіканській медико-соціальній експертній комісії з
урахуванням усіх наявних обставин повторно
розглянути питання, рішення з якого оскаржується, а також вживає інших заходів, що
забезпечують дотримання чинного законодавства під час проведення медико-соціальної
експертизи.
Рішення медико-соціальної експертної
комісії може бути оскаржене до суду в установленому порядку.

Як оформити пенсію по інвалідності?
Статтею 30 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначені умови призначення пенсії по інвалідності:
1. Пенсія по інвалідності призначається в
разі настання інвалідності, що спричинила
повну або часткову втрату працездатності
внаслідок загального захворювання (в тому
числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 цього
Закону.
2. Пенсія по інвалідності призначається
незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
3. Пенсія по інвалідності від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання призначається відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.
Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.
У разі визнання особи інвалідом, необхідно звернутися до управління Пенсійного
фонду України за місцем проживання (реєстрації).

Як нараховуються пенсії інвалідам з
дитинства?
Відповідно до статті 33 Закону
України «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування» пенсія інвалідам з дитинства, в залежності від групи інвалідності,
призначається в таких розмірах: інвалідам
І групи – 100 % пенсії за віком; інвалідам
II групи – 90 % пенсії за віком; інвалідам
III групи – 50 % пенсії за віком, обчисленої
відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.
Маю вік 52 роки. Згідно з рішенням
суду є опікуном дитини-інваліда. Чи
маю право на достроковий вихід на
пенсію?
Призначення дострокової пенсії за віком
опікуну дитини-інваліда чинним законодавством не передбачено.
Таке право мають жінки, які народили
п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства,
які виховали їх до цього віку після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років
страхового стажу.
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Щороку напередодні Міжнародного дня інвалідів суспільство згадує про людей
із обмеженими можливостями. Їх жаліють, їм обіцяють більші пенсії, соціальні гарантії і захист. Але насправді ці люди потребують не жалості й копійчаних доплат, а
поваги і рівних прав. Незважаючи на свої недуги, вони прагнуть мати роботу й умови для самореалізації, спілкування. Вони хочуть заробляти гроші і бути корисними
суспільству.
інвалідів, медико-соціальними експертними
Життєві історії таких людей добре знають
комісіями, громадськими організаціями.
спеціалісти Сарненського центру зайнятості,
– Нині в центрі зайнятості проблемами
куди цього року звернулося понад 140 громаінваліда опікується особистий консультант,
дян з інвалідністю. Кожного другого з них
який має можливість кожному приділити
вдалося працевлаштувати. Про це під час
прес-туру журналістам розповів директор
максимум уваги і застосувати індивідуальний
підхід, – розповідає Віктор Пацьола. – ЗавдяСарненського районного центру зайняки спільним зусиллям нам вдалося працевтості Віктор Пацьола.
лаштувати 73 особи з обмеженими можливос– Служба зайнятості реально опікується
тями, 6 із них – на дотаційні робочі місця. Ми
долями таких людей, робить конкретні кроки
щиро вдячні тим роботодавцям, а їх у нас
для вирішення їхніх проблем, – стверджує
зареєстровано 1189, які з розумінням ставВіктор Іларіонович. – А для них найболючіша
ляться до наших пропозицій співпраці, акпроблема – знайти роботу. Так, ці люди мативно користуються 22 послугами служби
ють проблеми із здоров’ям, але ж це не вирок
і не можна ставити хрест на їхній професійній
зайнятості.
придатності. Це ми наполегливо пояснюємо
Реальні результати такої співпраці учасроботодавцям, разом думаємо над тим, що
ники прес-туру побачили на Сарненському
можна зробити, аби людина змогла працювазаводі металевих виробів, який відновив роти. І керівники підприємств йдуть нам
боту з жовтня 2009 року. Поступово тут
назустріч: комусь робоче місце спеціально
реанімують виробничі площі, нарощують обобладнують, комусь робочий день скорочусяги випуску продукції. Це єдине в області
ють, комусь підшуковують таку вакансію, на
підприємство, де виготовляють будівельні
якій інвалід почувається комфортно.
збірні металоконструкції, високовольтні опоСарненський районний центр зайнятості
ри, здійснюють обробку, переробку, оцинкування, захист металоконструкцій від корозії.
разом із Костопільським і Дубенським цього
року брав участь в апробації Моделі та МетоЗаступник генерального директора
Валерій Єфіменко з гордістю показував
дології надання соціальних послуг із працевлаштування особам з інвалідністю. Це
журналістам діючі цехи, де ще зовсім недавно було тихо, а нині виготовляють
спільний проект Міжнародної організації
металопродукцію, яку охоче купують в
праці, Програми розвитку ООН в Україні та
Державного центру зайнятості. Експеримент
Україні і за кордоном.
тривав із березня до листопада. Протягом
– Щоб не зривати графік виконання зацього часу центри зайнятості працювали над
мовлень, доводиться працювати у дві зміни, –
пояснює
Валерій
Володимирович.
–
тим, щоб створити належні умови для
Співпраця з районним центром зайнятості
соціальної інтеграції осіб з інвалідністю у
суспільне життя, забезпечити їм доступ до
надзвичайно полегшує нам вирішення кадрозайнятості, сприяли організації спеціальних
вих питань. Спеціалісти центру підбирають
робочих місць. Із цією метою налагодили
для
нас
слюсарів,
електрозварників,
тісну взаємодію з районними органами влади,
електриків, токарів, фрезерувальників на яруправліннями праці та соціального захисту
марках вакансій, скеровують охочих на станаселення, Фондом соціального захисту
жування.
Хороших
робітників
таких
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спеціальностей знайти тепер нелегко. Нині на
виробництві зайнято 450 чоловік, 23 з них –
це особи з інвалідністю.
Ольга Новак уже рік трудиться на
підприємстві техніком конструкторськотехнологічного бюро. Вона інвалід другої
групи. Аби впоратися зі своїми недугами,
жінці доводиться часто лікуватися, а це
коштує недешево. Тож коли в центрі
зайнятості їй запропонували роботу на заводі,
дуже зраділа: як-не-як, буде серед людей, і
гроші в родині не зайві. Обов’язки у жінки
нескладні: зареєструвати креслення, інші документи. Схожою роботою займається і її
сусід по кабінету Олександр Бабука. Обоє не
надякуються центру зайнятості, який посприяв їхньому працевлаштуванню. А Валерій
Єфіменко дотримується правила: якщо є така
можливість і умови відповідають, то треба
насамперед влаштовувати соціально незахищених людей.

освіти державної служби зайнятості на курсах
цільового
призначення
«Новітні
технології в організації харчування дітей у
загальноосвітніх школах».
У цьому році за направленням центру
зайнятості у виробничих
підрозділах комбінату працевлаштували 6 інвалідів.
Одна з них – Тетяна Кристинська,
кухар 4-го розряду,
яку
торік
підступна хвороба
змусила покинути
улюблену роботу.
Тривалий час жінка лікувалася, а коли їй полегшало,
Тетяна Кристинська – одна
стала на облік у
з тих, для кого інвалідність
районному центрі
не стала вироком.
зайнятості. Невдовзі їй запропонували місце в їдальні Сарненської школи № 2.
– Біля плити мені стояти важко, – ділиться
враженнями жінка. – Тож у їдальні з
розумінням поставилися до моїх проблем,
запропонували місце на роздачі. До того ж
працюю неповний робочий день. Дуже вдячна всім, хто допоміг мені знайти роботу. Переконалася: людині з інвалідністю зробити це
нелегко. На приватних підприємствах
керівники не хочуть зайвого клопоту, бо треба забезпечити такій людині певні умови. А
сюди йду з радістю, забуваю про недугу й
працюю із задоволенням.
До речі, Людмила Шедловська розповіла,
що нині на комбінаті трудиться 18 інвалідів, а
всі 10 працівниць шкільної їдальні, де ми побували, працевлаштовані за сприяння центру
зайнятості.
Іван Белаш теж свого часу позбувся роботи через хворобу. В одному із сарненських
супермаркетів чоловік працював м’ясником.
Потім у житті чоловіка почалася чорна смуга:
хвороба, інвалідність, пошук нової роботи.
Самостійно це зробити не вдалося, тож вдався до послуг служби зайнятості. Тут запропонували повернутися в рідний колектив, але
вже не м’ясником, а гриль-майстром. Згідно з
висновками лікарів така робота чоловікові під
силу. Задоволений ним і директор ТОВ
«ЮльСоф» Юрій Бобровський.

Технікам конструкторсько-технологічного бюро
Сарненського заводу металевих виробів
Ользі Новак і Олександру Бабуці інвалідність не
заважає успішно справлятися зі своїми обов’язками

Такої ж думки дотримуються і на комунальному підприємстві «Комбінат громадського
харчування Сарненської райспоживспілки».
Менеджер із персоналу Людмила Шедловська пояснила, що в колективі трудиться
понад 300 чоловік, в основному жінки.
Постійно бракує офіціантів, кухарів, бо, наприклад, нині 56 жінок перебувають у
декретній відпустці. Коли ж виникає потреба
термінової
заміни,
виручає
служба
зайнятості, з якою комбінат співпрацює понад 10 років. За цей час спільними зусиллями
вдалося працевлаштувати на комбінаті 503
особи. Для підвищення кваліфікації 5
безробітних з інвалідністю навчалися у
Рівненському центрі професійно-технічної
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третьої групи по зору Василь Саковець. Він
24
роки
відпрацював
на
комбінаті
хлібопродуктів, а потім став безробітним.
Півроку намагався знайти роботу. Для нього
це був непростий період, де було місце і
зневірі, і депресії. Але завдяки сприянню
районного центру зайнятості ось уже два роки доглядає курей у «Журавушці», працює
слюсарем-ремонтником.
Заступник директора підприємства
Віталій
Нежуренко,
спілкуючись
із
журналістами, наголосив, що створення робочих місць для інвалідів – це не тільки
можливість
отримати
якісь
податкові
преференції від держави. Це насамперед велика відповідальність за долю тих, кого хвороба обмежила фізично, але в яких є велике
бажання жити і працювати на благо інших.
Тому в адміністрації підприємства серйозні
плани щодо розвитку виробництва, створення
нових робочих місць. До речі, у жовтні обласна комісія з питань діяльності підприємств
та громадських організацій інвалідів виділила
«Журавушці» допомогу за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів. Їх використають на придбання основних фондів,
комбікормового обладнання і на створення
6-ти робочих місць для інвалідів. Двоє з них
уже стажуються на підприємстві, ще четверо
поповнять дружну родину «Журавушки» в
першому кварталі 2012 року.
Підсумовуючи побачене, заступник директора обласного центру зайнятості Тетяна Новорок зазначила, що в Сарненському
районі досягли найкращих результатів експерименту, під час якого отримали роботу 73
людини з інвалідністю. Тут зуміли реально
перенести акцент із питання «що може, а чого
не може людина з інвалідністю» на питання
«що необхідно зробити, щоб людина з
інвалідністю могла працювати і брати участь
у суспільному житті». У Дубенському районі
вдалося повернути до суспільного життя 51
громадянина, у Костопільському – 27. А загалом по області цього року в центрах
зайнятості перебувало на обліку понад 1400
осіб з інвалідністю, 460 із них вдалося працевлаштувати, і вони відчули себе повноцінними членами суспільства.
Тетяна Кожан

– У нашому
колективі 63 працівники, з них
четверо з інвалідністю. Брати
таких людей ми
зобов’язані згідно із законом, –
пояснює
Юрій
Олександрович.
– Ліпше взяти на
роботу інваліда,
ніж
платити
штраф,
а
це
чималі кошти. Як
правило, ці працівники
дорожать
роботою,
вони інколи наСпеціалісти Сарненського
районного центру зайнятості
віть працездатдопомогли Івану Белашу
ніші за здорових.
після тяжкої хвороби поверОт Белаш, нанутися в рідний колектив
приклад. Хороша
людина, сумлінний працівник, трудиться бездоганно, раціоналізатор. Уже не раз мали
можливість пересвідчитися, що центр зайнятості – надійний партнер, який уміє оперативно і професійно закрити будь-яку вакансію.
Учасники прес-туру побували також на
унікальному підприємстві «Журавушка» в
селі Немовичі, заснованого всеукраїнською
громадською
організацією
«Спілка
онкоінвалідів»
і
займається виробництвом столових
яєць. Половина всіх
працівників (а їх тут
21) люди з обмеженими можливостями, чотирьох скерував сюди районний
центр зайнятості.
Багатьом із них
робота допомагає не
лише вижити, а й
зробити покалічене
Інваліду третьої групи
Василю Саковцю
хворобою життя суподобається працювати
спільно корисним.
у дружному колективі
Про це журналістам
«Журавушка»
розповів
інвалід
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Нещодавно в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження переможців
Всеукраїнського конкурсу серед роботодавців «Кращі практики корпоративної соціальної відповідальності. Забезпечуємо гідну працю людей з інвалідністю» та журналістського конкурсу «Гідна праця: поширюємо кращий досвід».
вид громадських робіт – супровід незрячих. Ці
послуги особам із вадами зору щомісяця надають
п’ятеро безробітних. Крім того, на підприємстві
протягом цього року працевлаштовано двоє
безробітних громадян шляхом надання дотації
роботодавцю з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Серед переможців у цій номінації й одне з
найбільших ринкоутворюючих підприємств,
активний соціальний партнер служби зайнятості –
ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (голова правління Андрій Філімонюк). На підприємстві не на словах, а на ділі переймаються проблемами інвалідів і сприяють їхньому працевлаштуванню.
Співпраця центру зайнятості та ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» розпочалася від
дня заснування підприємства – у серпні 2000 року. Разом займалися працевлаштуванням незайнятих громадян, організацією громадських
робіт, навчанням під замовлення. Так, за сприяння служби зайнятості на заводі скловиробів працевлаштували торік 15 осіб. Серед них і 5 безробітних з інвалідністю. Ці люди, не виїжджаючи з
рідного села, працюють приймальниками сировини (склобою). Таким чином одночасно вирішено
ще й питання чистоти території, оскільки тепер
склобій не засмічує вулиці та двори, а відправляється на переробку. Завод скловиробів забезпечив
робочі місця та засоби праці, а районний центр
зайнятості провів відповідну роботу із сільськими
радами, управлінням праці та соціального захисту
населення щодо добору працівників.
На церемонії нагородження усі переможці
отримали також дипломи від Проекту ПРООН,
МОП та Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості».

Це спільний Проект Програми розвитку ООН,
Міжнародної організації праці та Державного
центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з
інвалідністю шляхом забезпечення доступу до
зайнятості». У конкурсі, який тривав з 10 травня
до 10 вересня цього року, взяли участь понад 100
українських підприємств – від найменшого, де
працюють 6 осіб, до найбільшого з 13 тисячами
співробітників.
Рівненський міський центр зайнятості рекомендував до участі в конкурсі Рівненське учбововиробниче підприємство Українського товариства
сліпих (директор Ігор Подранецький), МКП
«Олвік-1» (директор Микола Петрук) та
Рівненський інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна» (ректор Олег Ставицький).
Після детального розгляду анкет підприємств
журі конкурсу обрало 12 переможців. У номінації
«Гідна праця» переможцем визнано Рівненське
учбово-виробниче підприємство Українського
товариства сліпих.
У цій номінації оцінювалися підприємства та
організації, які здійснюють пристосування робочих місць для працівників з інвалідністю шляхом
використання спеціального обладнання, програмного
забезпечення
тощо;
забезпечують
індивідуальний підхід в організації робочого
місця шляхом адаптації робочих функцій, режиму
праці та відпочинку під потреби, функціональні
можливості або обмеження працівника.
Ігор Подранецький вважає, що перемога в
конкурсі такого рівня для нього особисто і всього
колективу не тільки велика честь, але й
можливість заявити про своє підприємство, розказати про проблеми, знайти надійних партнерів
та спонсорів для реалізації їхньої продукції.
Рівненський міський центр зайнятості тісно
співпрацює з Рівненським УВП УТОС. У травні
цього року на підприємстві запроваджено новий

Вікторія Пелех, заступник начальника відділу Рівненського МЦЗ,
Ірина Степура, начальник відділу Костопільського РЦЗ

КОЖЕН ТРЕТІЙ БЕЗРОБІТНИЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ОТРИМАВ РОБОТУ
Протягом 2011 року за послугами до
служби зайнятості Рівненської області звернулося 1008 осіб з інвалідністю, усього пере-

бувало на обліку – 1498 осіб, в т.ч. 1278 осіб,
які мали статус безробітного.
За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 487 осіб з інвалідністю. Шляхом
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допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності 27 осіб. Брала
участь в оплачуваних громадських роботах
151 особа. Проходили професійне навчання
183 особи з інвалідністю.

надання дотації роботодавцю за рахунок
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття працевлаштовано 60 осіб
з інвалідністю. Отримали одноразову виплату

Відділ організації сприяння працевлаштуванню та
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Використовуючи світовий досвід, застосовуючи новітні технології, служба
зайнятості Рівненської області сприяє інвалідам у відновленні працездатності,
обранні місця роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і знань з урахуванням його побажань.
Ось кілька прикладів працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Про Анастасію Гостєву спеціалісти Сарненського районного центру зайнятості дізналися з листа директора Кам’янецьПодільського планово-економічного технікуму-інтернату, з яким він звернувся до служби
зайнятості щодо сприяння у працевлаштуванні випускників з інвалідністю 2011 року.
У центрі відразу приступили до пошуку підходящої роботи для майбутньої випускниці.
На жаль, на той час вільних вакансій за спеціальністю «Соціальна робота» (саме її опановувала у навчальному закладі Анастасія Сергіївна) не було. У сучасних умовах дефіциту
вакансій, жорсткої конкуренції на ринку праці нелегко розпочати трудову діяльність з
«нуля», а особливо людям з обмеженими
можливостями. Тому спеціаліст центру
зайнятості Олена Михайловська, на яку покладені функції обслуговування осіб з особливими потребами, звернулася до соціальних
партнерів – управління праці та соціального
захисту населення, Сарненського районного
територіального центру та роботодавців – з
пропозицією узгодження спільних дій для
пришвидшення працевлаштування Анастасії.
Після закінчення навчання А. Гостєва звернулася до служби зайнятості та була працевлаштована соціальним робітником у Сарненському
районному
територіальному
центрі. Збулася й ще одна з її мрій – вона
вступила до вищого навчального закладу на
заочну форму навчання.
Карпець Віктор Григорович понад 11
років працював лісорубом у Сарненському
лісовому господарстві. Але життя непередба-

Анастасія Гостєва

чуване, – як грім серед ясного неба, в життя
цієї людини прийшла хвороба. Хоча бажання
працювати у Віктора було дуже великим,
можливості продовжувати роботу лісорубом
не було. Тому Віктор Григорович змушений
був звільнитися з улюбленої роботи. Підлікувавшись, знову звернувся до рідної організації. В колективі лісового господарства його
знали як працелюбного, дисциплінованого та
чесного працівника, тому запропонували йому посаду сторожа. Здавалося, все було б
гаразд, якби знову про себе не дала знати
хвороба. Пропрацювавши більше року, Віктор Карпець втрачає роботу вдруге. У той
час, за словами Віктора Григоровича, лишилася маленька надія на центр зайнятості. У
пошуку роботи він звернувся сюди за допомогою. Спеціалісти центру зайнятості відразу
почали добирати варіанти працевлаштування.
У серпні доля нарешті посміхнулася. Коли
один із сарненських роботодавців звернувся
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до центру зайнятості за допомогою в укомплектуванні робочого місця сторожа, відразу
запропонували кандидатуру Віктора Карпця.
За результатами співбесіди він був працевлаштований сторожем у філію «Сарненська
ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор». Віктор
Григорович щиро вдячний усім спеціалістам
центру зайнятості за підтримку в його непростій ситуації та допомогу у працевлаштуванні.
«Інвалід» не означає «непрацездатний». У
цьому переконаний й Ігор Самусь. Він має
інвалідність з дитинства, хворіє на ДЦП. Але
ця хвороба не зламала його. Він закінчив звичайну школу, старанно вчився, був майже відмінником. З навчальних предметів найбільше любив математику. Потім навчався в Дубенському професійно-технічному училищі,
де отримав професію бухгалтера. Декілька
років працював машиністом із прання і ремонту спецодягу на підприємстві «Овал». Та
хотілось більшого. Вступив на заочне відділення Національного університету водного
господарства та природокористування за спеціальністю «Фінанси і кредит». Одночасно
влаштувався обліковцем міри та виробів у
МПП «Зевс». Через три роки підприємство,
де працював Ігор, збанкрутіло. Довелося звільнитись з роботи. Припинив навчання у виші, адже не вистачало коштів на його оплату.
За допомогою у працевлаштуванні звернувся
до Дубенського міськрайонного центру зайнятості. Чекати роботу довелося недовго.
Через три місяці до центру зайнятості від новоствореної фірми «Агроком» надійшла
вакансія бухгалтера. Роботодавцю запропонували кандидатуру Ігоря Самуся як виваженого, серйозного хлопця, до того ж такого,
що добре володіє програмою «1-С Бухгалтерія». Після співбесіди роботодавець запропонував Ігорю вакантне місце. Сьогодні Ігор
Самусь задоволений своєю роботою. Мріє
міцніше стати на ноги та поновити навчання.
Сабюк Людмила отримала інвалідність
після аварії в 2004 році. Декілька місяців
провела у лікарні. Після втрати руки життя
молодій жінці уявлялось у темних кольорах.
Деякий час було психологічно важко навіть
вийти з дому, ховалась від сторонніх поглядів. Але поступово звикла до свого стану. Довелося перенавчатися все робити лівою рукою. Та сила волі і старанність дали резуль-

тати. Навчилась вправно все робити однією
рукою: і грядки обробляти, й обід варити.

Людмила Сабюк

Тяжке матеріальне становище спонукало
до пошуку роботи. Звернулась до Дубенського міськрайонного центру зайнятості. Спільно зі спеціалістами центру почали вивчати
варіанти працевлаштування. У центрі запропонували взяти участь в оплачуваних громадських роботах у Державному історикокультурному заповіднику міста Дубно підсобним робітником. В організації до Людмили поставились з розумінням, запропонували
роботу з догляду за квітами. Заробіток невеликий, проте є робота, що дає можливість
спілкуватись, бути корисною для людей. Та й
роботодавцеві сподобалась ця працелюбна,
сповнена оптимізму жінка, яка зарекомендувала себе старанним працівником.
Мешканка Млинова Ірина Лошак – інвалід з дитинства. Після закінчення Волинського державного університету ім. Лесі Українки
за спеціальністю «Облік та аудит» працювала
в одному з банків у Луцьку на посаді бухгалтера майже три роки. Але у зв’язку з погіршенням стану здоров’я та й байдужістю
керівництва у 2009 році змушена була звільнитися з роботи. Рідні порадили звернутись
до Млинівського центру зайнятості з метою
пошуку роботи.
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зайнятості, дівчина опрацьовувала вакансії на
порталі державної служби зайнятості «Труд».
У 2010 році їй було запропоновано вакансію
конторського службовця у ТОВ «СБЕ Україна Рівне». Ірина пішла на співбесіду до керівника, уже знаючи прийоми ефективного пошуку роботи, і отримала постійне місце праці. «Чуйність та доброзичливість колег, створення комфортних умов праці дали мені змогу швидко адаптуватись на новому робочому
місці. Я вдячна спеціалістам центру зайнятості за турботу і допомогу у працевлаштуванні. Адже так важливо відчути себе
потрібною іншим незалежно від стану здоров’я», – ділиться своїми думками Ірина.
На завершення хочеться лиш сказати, що
інвалідність не стає на заваді у пошуку роботи, адже роботу знаходить той, хто її шукає.

Ірина Лошак

Ірина отримала інформацію про актуальні
вакансії, брала участь в інформаційних семінарах, семінарах з техніки пошуку роботи,
спілкувалась із спеціалістом з профорієнтації
та активно сприяла своєму працевлаштуванню самостійно. Щоразу, відвідуючи центр

Відділ організації сприяння працевлаштуванню та надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ СТВОРИЛИ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БЕЗРОБІТНОЇ З ІНВАЛІДНІСТЮ
це використали дотаційні кошти з Фонду соціального захисту інвалідів та працевлаштували на нього безробітну. У неї проблеми з
опорно-руховим апаратом, і згідно з довідкою
МСЕК вона потребувала спеціалізованого
робочого місця.
Наталія Сергійчук не приховує свого задоволення, адже жінку з інвалідністю та ще й

Гострою проблемою працевлаштування
інвалідів є дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, не престижність більшості запропонованих вакансій та низька заробітна плата. До прикладу, на початок 2012
року на обліку в Рівненському міському
центрі зайнятості в пошуках роботи перебувало 111 осіб з інвалідністю, а роботодавці
заявили лише про 10 вакансій для таких людей.
Крім того, окремі громадяни з інвалідністю, відповідно до своїх індивідуальних програм реабілітації, потребують спеціально
створених чи пристосованих робочих місць.
Звичайно, це вимагає додаткових затрат з боку роботодавців, тому вони не завжди зголошуються брати на роботу осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Але є й приклади соціально відповідального ставлення роботодавців до цієї проблеми. Приміром, завдяки тісній співпраці міського центру зайнятості, Фонду соціального
захисту інвалідів та приватного підприємства
«Валантекс» вдалося створити спеціалізоване
робоче місце укладальника-пакувальника. На
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Наталія Сергійчук

з малою дитиною не кожен роботодавець візьме на роботу. До того ж потрапила в хороший колектив, має зручний графік роботи,
пристойну заробітну плату, яку платять вчасно.
Нехай це поки що одне робоче місце і
працевлаштована лише одна людина на спеціалізоване робоче місце, та головне, що вона
в колективі, працює нарівні з усіма та задоволена своєю працею.
Протягом 2011 року в Рівненський міський центр зайнятості у пошуках роботи звернулося понад 180 осіб з інвалідністю, що
майже на 10% більше, ніж за відповідний період минулого року. Усього на обліку в місь-

кому центрі зайнятості перебувало 303 особи
з інвалідністю, з них мала статус безробітного 281 особа, отримували допомогу по безробіттю 203 інваліди. Середній розмір допомоги по безробіттю для осіб з інвалідністю на
01.01.12 становив 1037,6 грн.
За сприяння міського центру зайнятості
працевлаштовано 53 особи з інвалідністю, в
т.ч. шляхом надання дотацій роботодавцям –
12 безробітних. Охоплено професійним навчанням 24 особи з обмеженими фізичними
можливостями, брали участь в оплачуваних
громадських роботах 25 осіб зазначеної категорії.

Маргарита Луцик,
начальник відділу Рівненського міського центру зайнятості

ЩОБ ЖИТТЄВА НИВА БУЛА ЩЕДРОЮ
Втрата здоров’я – надзвичайно болюча
проблема. Хвороба ставить перед багатьма
проблемами, про які здорова людина ніколи
не задумується. Тому для інвалідів велике
значення має адаптація в суспільстві, можливість бути рівноправними членами суспільства та реалізувати себе. Перед такими проблемами опинився мешканець с. Малі Дорогостаї
Млинівського району.
Особисте життя залишило його одиноким,
ще й втратив найдорожчих людей – батьків.
Такі гіркі повороти життя підкосили здоров’я
чоловіка.
Свого
часу
Віктор Миколайович здобув професію кіномеханіка і працював за
фахом понад 10
років. Втративши
цю роботу, у 1985
Віктор Миколайович
Красько

році здобув професію оператора газових котлів.
Тривалий час опановував і цю галузь. Але у
зв’язку із хворобою серця залишатися на робочому місці не міг.
Після тривалого лікування звернувся до
Млинівського районного центру зайнятості,
де одразу взялися до пошуків можливих варіантів зайнятості. Серед інших запропонували
започаткувати власну справу. Віктор Миколайович пройшов навчання за програмою
«Підприємець-початківець». Бізнес-план інваліда з вирощування та реалізації зернових
заслухали на засіданні комісії з надання одноразової виплати допомоги по безробіттю
для організації підприємницької діяльності і
підтримали його прагнення. Отримавши у
вересні цю фінансову допомогу, Віктор
Миколайович вже встиг засіяти озимою пшеницею частину землі.
У центрі зайнятості сподіваються, що на
суцільних невдачах поставлено крапку. А ще
зичать наполегливій людині, щоб його життєва нива теж була багата на щедрих людей.

Ірина Баденик,
начальник відділу Млинівського районного центру зайнятості
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УРЯД ВНІС ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДОТАЦІЇ РОБОТОДАВЦЮ
НА СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
Кабінет Міністрів України своєю постановою вніс зміни до Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих
місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості.
Метою цих змін є спрощення механізму розгляду документів для надання роботодавцям дотації на створення робочого місця інваліда, зокрема зменшення числа органів, які розглядатимуть
документи. Це буде здійснювати лише Фонд соціального захисту інвалідів. Також передбачається,
що кошти дотації спрямовуватимуться на створення нових спеціальних робочих місць для інвалідів, а не лише для пристосування існуючого робочого місця.
Джерело: www.kmu.gov.ua – «Урядовий портал»
U

Чи має право на отримання допомоги з безробіття інвалід, який отримує пенсію за інвалідністю, якщо він
втратив роботу з причин скорочення
штату працівників, за згодою сторін чи
за власним бажанням?
Відповідає Валентина Васильєва, начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню та надання послуг роботодавцям
Рівненського обласного центру зайнятості.

H

Розмір допомоги з безробіття визначається у відсотках до середньої заробітної
плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 року
№ 1266 (із змінами та доповненнями), залежно від страхового стажу: до 2 років – 50%; від
2 до 6 років – 55%; від 6 до 10 років – 60%;
понад 10 років – 70%.
Допомога з безробіття виплачується в
залежності від тривалості безробіття у
відсотках до визначеного розміру: перші 90
календарних днів – 100%; протягом наступних 90 календарних днів – 80%; у подальшому – 70%.
Допомога з безробіття не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася
в галузях національної економіки відповідної
області за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум, встановлений законом.
Загальна тривалість виплати допомоги з
безробіття не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років з дня призначення допомоги з безробіття, для осіб
передпенсійного віку – 720 календарних днів.
Виплата
допомоги
з
безробіття
звільненим з роботи у зв’язку зі скороченням
штату відкладається на строк, що дорівнює
періоду, протягом якого застрахованій особі
відповідно до законів надається вихідна допомога чи інші виплати при звільненні з
підприємств, установ і організацій або
закінченні строку повноважень за виборною

Згідно з частиною 1 статті 22 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування
на
випадок
безробіття» (далі – Закон) застраховані особи,
визнані
у
встановленому
порядку
безробітними, які протягом 12 місяців, що
передували початку безробіття, працювали на
умовах повного або неповного робочого дня
(тижня) не менше 26 календарних тижнів та
сплачували страхові внески, мають право на
допомогу з безробіття залежно від страхового
стажу.
Допомога з безробіття призначається та
виплачується з 8 дня після реєстрації особи в
установленому порядку в державній службі
зайнятості.
Допомога з безробіття призначається на
підставі особистої заяви безробітного,
довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (декількома
місцями) роботи чи служби, трудової книжки,
копії цивільно-правового договору, за
пред’явленням, у разі наявності, свідоцтва
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та паспорта.
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посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.
Для осіб, звільнених за угодою сторін, загальна тривалість виплати допомоги з
безробіття не може перевищувати 270 календарних днів. З 271 дня, відповідно до
підпункту 1 пункту 5 статті 31 Закону,
тривалість виплати з безробіття скорочується
на строк 90 календарних днів у зв’язку зі
звільненням з останнього місця роботи за
угодою сторін.
Особам, звільненим з останнього місця
роботи за власним бажанням без поважних
причин, тривалість виплати допомоги з
безробіття скорочується відповідно до

підпункту 1 пункту 5 статті 31 Закону на
строк 90 календарних днів, виплата її
починається з 91-го дня.
Відповідно до пункту 2 статті 23 Закону
допомога з безробіття інвалідам, визнаним у
встановленому порядку безробітними, які
протягом 12 місяців, що передували початку
безробіття, працювали менше 26 календарних
тижнів, не призначається.
Таким чином, у разі звернення до центру
зайнятості, після реєстрації та отримання статусу безробітного, буде призначена виплата
допомоги з безробіття у разі наявності у інваліда 26 тижнів страхового стажу за останні 12
місяців.

Зверніть увагу

ЯКЩО ВИ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
У центрах зайнятості особи з інвалідністю можуть самостійно або з допомогою спеціаліста:
- дібрати роботу з найбільшої бази оперативної інформації про вільні робочі місця та
вакантні посади не лише в межах міста чи
району, але й в інших населених пунктах
України;
- залучатись до тимчасових робіт (брати
участь в оплачуваних громадських роботах
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або
кошти підприємств, установ, організацій);
- одержати інформацію про навчальні заклади,
основні
функції
та
адреси
регіональних управлінь праці та соціального
захисту
населення,
відділень
Фонду
соціального захисту інвалідів, громадських
об’єднань інвалідів, особливості законодавства з професійної та трудової реабілітації
інвалідів, у тому числі консультацію юриста
центру зайнятості;
- здійснити професійний вибір з урахуванням своїх медичних показників, програми
реабілітації, особистих нахилів та здібностей;
- набути додаткових професійних навичок
або здобути нову професію, що допоможе
знайти гідну роботу;

- оволодіти технікою пошуку роботи та
набути навиків презентації своїх професійних
можливостей роботодавцям;
- знайти нові джерела інформації про
вакансії, навчитись складати резюме та вести
розмову з роботодавцем, у тому числі по телефону, під час проведення різноманітних
семінарів у центрах зайнятості;
- оволодіти основами комп’ютерної
грамотності.

Відділ організації сприяння працевлаштуванню
та надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості
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ПРОФЕСІОГРАФІЧНА ЕКСКУРСІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Упродовж останніх років фахівці Кузнецовського міського центру зайнятості
постійно здійснюють комплекс заходів,
спрямованих на реабілітацію осіб з інвалідністю. Спільно із соціальними партнерами – міським центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, Асоціацією захисту прав інвалідів з дитинства «Надія»,
медико-соціальною експертною комісією –
проводять різноманітні тематичні заходи
для цієї категорії громадян.
28 листопада з ініціативи міського
центру зайнятості було проведено професіографічну екскурсію для дітей та молоді
Асоціації захисту прав інвалідів з дитинства «Надія». Напередодні цього заходу фахівці центру зайнятості та керівник гуртків
підліткового клубу «Обрій» Тетяна Тарасюк провели певну організаційну роботу,
адже діти Асоціації «Надія» потребують
особливої уваги, тому й заходи потрібно
ретельно продумати. Спілкуючись під час
зустрічей, екскурсій на підприємства, групових консультацій, діти стають впевненішими у собі, відкритішими, мають змогу
дізнатися щось нове та корисне.
Із вступним словом до присутніх на заході 13 дітей та їхніх батьків звернулась
профконсультант центру зайнятості Юлія
Андрощук, котра розповіла про професії
кухаря, піцериста, бармена та офіціанта.
«Піцерія» в Кузнецовську, власниками
якої є приватні підприємці Марина Павловська та Ольга Козярчук, стилізована під

традиційну українську хату, в якій є і вишиті рушники, і побутові речі, і, звичайно,
піч. Ось у такій печі, змайстрованій за
українськими стародавніми методами, і
випікають смачну піцу… за італійськими
рецептами. Діти залюбки спостерігали за
процесом приготування, а також вчились
сервірувати святковий стіл, вивчали асортимент і кулінарну характеристику страв
та напоїв. Також з дітьми та молоддю обговорили, які професійно важливі якості
повинні мати працівники сфери обслуговування. Адже для успішного виконання
роботи офіціант, наприклад, повинен бути
товариським, бездоганно ввічливим, легко
вступати в контакти і розуміти особливості
поводження людей.
На завершення заходу власники закладу пригостили дітей та молодь смачною
піцою.
Наталія Воробей,
заступник директора Кузнецовського міського центру зайнятості
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ДЕРЖАВНІ ЗАКЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ_________________Інва.net № 26

Разом зі своєю господинею Оксаною Поліщук собака двічі на тиждень відвідує заклад і
«проводить» курси терапії. Суть занять полягає у спілкуванні дітей з собакою: вони з ним
граються, повторюють рухи і відтворені ним
команди хазяйки.

Наприкінці минулого року у Центрі ранньої педагогічної реабілітації та соціальної
адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець» відкрили ще додаткову групу. Вона
розрахована на 12 дітей. Також було зроблено ремонт приміщення, що обійшовся у 106
тис. гривень бюджетних та спонсорських
коштів.
З нагоди відкриття нової групи заклад
відвідали міський голова Рівного Володимир
Хомко та його заступник Галина Кульчинська. Вони привітали садочок з новими позитивними змінами та пообіцяли і далі піклуватися про його добробут.

Попри свої загрозливі габарити жодної
небезпеки для вихованців він не становить: з
ним завжди поруч знаходиться господиня, що
приходить до садочка на громадських засадах, до того ж він має усі необхідні щеплення
і паспорт, а його перебування у закладі дозволено управлінням освіти та санстанцією.
Діти просто в захваті від свого нового товариша, адже для них він не лікар, а домашня
тваринка, яку хоче мати кожне маля.

«Пагінець» – особливий дошкільний заклад, адже тут поруч зі здоровими дітьми виховуються малята з особливими потребами.
На думку фахівців, це допомагає реабілітації
хворих діток.

Безперечно, це чудово, що у місті запроваджують такі нові способи реабілітації дітей
з особливими потребами, адже у них підвищена потреба у піклуванні та любові, а собаки, як ніхто інший, вміють відчувати і віддавати це сповна.

Разом з відкриттям нової групи працівники закладу впровадили ще одну передову методу оздоровлення своїх мешканців – лікування собаками. Власне собака поки що тільки один – це лабрадор Аріс. Йому п’ять років,
він має чорний окрас і дуже любить дітей.
Тепер Аріс – постійний відвідувач «Пагінця».

Юлія Ковальчук, бібліотекар Рівненської
державної обласної бібліотеки
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Мирогощанський дитячий будинокінтернат III профілю для хлопчиків є
соціально-медичною установою, де
проживають і виховуються дітиінваліди з вадами психічного, розумового та фізичного розвитку, ДЦП, хворобою Дауна. У молодіжному відділенні діти знаходяться до досягнення
25-річного віку.
Завдяки тісній співпраці Дубенської
центральної районної бібліотеки з бібліотекою с. Мирогоща в будинку-інтернаті був
створений та успішно працює клуб «Колосок», головним напрямком якого є організація та проведення змістовного дозвілля дітей
та молоді.

Разом з бібліотечними працівниками члени клубу готують для мешканців інтернату
пізнавально-розважальні програми, святкові
дискотеки, концертні програми. Проводяться
благодійні акції «Подаруй дітям радість»,
«Подаруй книгу дитині», дарують малюнки,
іграшки, виготовлені власними руками, а також книги, зібрані читачами – дітьми і дорослими користувачами районної бібліотеки.
Як показав досвід, важливим у роботі з дітьми-інвалідами, що мають психічні вади, є
казкотерапія. Голосні читки, інсценізації
українських народних казок незмінно викликають щирий інтерес та захоплення вихованців будинку-інтернату.
Частим гостем клубу «Колосок» є настоятель Свято-Михайлівського храму с. Мирогоща отець Володимир, який радо долучається до підготовки та проведення різноманітних
акцій, заходів для дітей та молоді з особливими потребами.

Також у ході відзначення Міжнародного
дня захисту дітей та Міжнародного дня інвалідів Мирогощанський будинок-інтернат щорічно відвідують представники районної та
обласної влади.
З подарунками завітали і напередодні
Міжнародного дня захисту дітей та Міжнародного дня інвалідів.
Але головне для вихованців цього закладу
– підтримка та увага, тепло, щира посмішка,
яку ми можемо їм дати.
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Ващишин Віталій Вікторович –
директор Дубровицького територіального центру
соціального обслуговування пенсіонерів,
Рожко Оксана Георгіївна, завідуюча
стаціонарним відділенням

Віднині нове стаціонарне відділення Дубровицького
районного
територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) розміщене в селі Висоцьк
на першому поверсі дільничної лікарні, яка
перебудована для надання всебічної допомоги інвалідам та людям похилого віку.
Цей важливий об'єкт загальною площею
понад 600 квадратних метрів зведений фактично за два з половиною місяці на державні
кошти і завдяки ініціативним зусиллям місцевої громади. Відділення з’явилося після того, як улітку нинішнього року в результаті
страшної пожежі в Дубровицькому районному центрі соціального обслуговування інвалідів (село Біле) 16 нерухомих людей похилого
віку згоріли заживо, а 9 отримали опіки.
Страшна трагедія влітку сколихнула болем
всю Україну. В перший же день було прийнято урядове рішення якнайшвидше відбудувати для них нове помешкання. Одразу ж на
місці трагедії побував віце-прем'єр України з
питань соціальної політики Сергій Тігіпко,
який передав запевнення Президента, що потерпілих не залишать наодинці з бідою. В
уряді не гаяли ні хвилини: 7 мільйонів гривень державних коштів було виділено на
створення належних умов для людей, яким
судилося доживати віку в державних закладах.
Зразковим назвала новостворений заклад
уповноважена з прав людини Верховної Ради
Ніна Карпачова, коли побувала на його відкритті 7 жовтня 2011 року разом із заступником міністра соціальної політики Лідією

Дроздовою та головою облдержадміністрації
Василем Берташем. Ніна Карпачова зазначила, що ця установа є однією із найкращих в
Україні, та подякувала владі Рівненщини за
те, що дотримала свого слова і в найкоротший термін збудувала такий важливий об'єкт.
Минуло неповних три місяці після трагедії, і
рівненське Полісся довело всій Україні: коли
біда – ми разом, бо ми – велика родина, в якій
поважають старість. Сьогодні кожен усвідомлює: настав час віддавати батькам те, що
вони вклали у нас, дітей. А про тих, у кого
немає дітей, має піклуватися держава.
Відповідне приміщення докорінно перебудоване. Стаціонарне відділення – структурний підрозділ територіального центру, розраховане на 25 ліжкомісць. Тут проживає 13
підопічних, це одинокі соціально незахищені
верстви населення, наймолодший житель з
1985 року народження. Більшість з них провела значну частину свого життя саме в стаціонарному відділенні. Мешкають вони у
просторих, затишних двомісних кімнатах, де
є зручні ліжка, постільна білизна, шафи, сучасні гардини, плазмові телевізори з великими екранами, радіоточки, а ще – санвузли,
пральні машини, встановлена вентиляція,
протипожежна сигналізація, а також створені
комфортні умови для проживання та лікування, тобто все, що потрібно для нормального
щоденного життя.
В кожній кімнаті панує затишок та атмосфера рідного дому.
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В житловому корпусі є прекрасний холвітальня, в якому розміщені м’які меблі для
відпочинку, оформлений зелений куточок. За
найсучаснішими вимогами обладнано і харчоблок, кухня оснащена всім необхідним
обладнанням для приготування смачної та
корисної їжі. Приміщення їдальні мебльоване
прекрасними сучасними кухонними меблями,
відведене місце для куріння. Тут завжди панує атмосфера затишку і комфорту. Всі приміщення закладу без порогів, аби інваліди на
візках могли безперешкодно пересуватися.
Сама будівля потопає в зелені декоративних
дерев.
Лікар-терапевт Позняк Світлана Миколаївна щоденно оглядає підопічних, вислуховує всі наболілі проблеми, чергова медична
сестра Казимірчик Тетяна Володимирівна
вчасно виконує всі призначення лікаря. На
посту стоїть пульт, зв’язаний з кожною житловою кімнатою кнопкою виклику в екстрених випадках.
Підопічними опікуються кваліфіковані
спеціалісти, які мають щедру душу та добре
серце. Поряд із стаціонарним відділенням є
аптека, де підопічні можуть придбати необхідні ліки.
Першим у Висоцьку оселився один із постраждалих у Білому – Дмитро Угнівий. Самотужки він уже не може давати собі раду,
пересувається тільки з допомогою милиць,
тож три роки тому, після смерті дружини, вирішив залишити рідне село Залішани і піти у
прихисток для одиноких стареньких людей.
Не змінив свого рішення і тепер, хоча має
троє дітей, котрі живуть у Білорусії і, як каже
дідусь, не проти його забрати до себе. Умови,
які там створені для літніх людей, його
приємно здивували.
Завдячує державі за надані комфортні
умови проживання і Кузьма Герасимчук:
«Мені тут подобається. Люблю багато читати
та спілкуватися, оглядаючись на своє прожите життя є з чим порівняти. Проживав у
різних областях України, коли працював».
Часто заклад відвідують голови обласної
та районної ради та адміністрації, місцеві депутати, які спрямовують значні матеріальні
та людські ресурси. Адже турбота про людей,
їхні долі була і є пріоритетом у їхній діяльності. Нещодавно Висоцьк відвідали з концертом учасники художньої самодіяльності
місцевої школи.
P.S. Адреса стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування: 34111, Рівненська обл., Дубровицький
р-н, с. Висоцьк, вул. Містечкова, 87.
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Огляд листів веде Раїса Миколаївна Щербан, редактор інформаційного бюлетеня
"Інва.net".

До інформаційного бюлетеня
"Інва.net" надійшов лист від інваліда II групи з
дитинства, жителя м. Славута Хмельницької
області Богдана Святославовича Ріпи, 1969 року
народження. В ньому він повідомляє, що закінчив 8 класів Берездівської школи-інтернату.
Співав у хорі, вивчав фотосправу. Любить читати. Мріє оволодіти комп’ютерною грамотністю. Після смерті матері залишився сам. Квартира стала пустою. В ній не вистачає тепла, жіночої руки. Богдан хотів би познайомитись з
жінкою, яка змогла б скрасити його самотність.
Це може бути жінка віком від 30 до 45 років, з
інвалідністю. Весела, добра, хороша господиня.
Якщо Ви хочете познайомитися з Богданом,
лист надсилайте на адресу "Інва.net".

гріває завжди. Вони разом пройшли випробування долі і перемогли.
Дивлячись услід хлопчикові, хочеться сказати: «Щасти тобі, Михайлику, хай Ангол-охоронець твій шлях життєвий завжди осяває!».

#

До "Інва.net" надійшов лист від трьох сестер – Лариси, Надійки та Ірини з Володимирецького району.
Про Наталю
Ми, три сестрички, хочемо розповісти про
свою найменшу і найулюбленішу сестричку
Наталочку.

#

Надія Булан, зав. Рудківською сільською бібліотекою Володимирецького району в
своєму листі до редакції розповіла життєву історію про хлопчика Михайлика.
Коли вранці їхати до Білого озера, то дорогою ви
обов’язково зустрінете хлопчину з рюкзаком за плечима,
що прямує аж 2 кілометри до
села Рудка в школу. Якщо
дорога не слизька, може поспішати на навчання і на велосипеді. А проживає наш
герой Михайлик у мальовничому хуторі Ниви, поряд з озером Біле. Назва
хутора, майже як станція метро в Києві – «Нивки». Тут гарно будь-якої пори року, взимку, коли ліс, як у казці, під білим пухнастим покривом, весною, коли лужок біля хати вкривається
маленькими жовтими сонечками-кульбабами. А
коли співають пташки, почуваєшся ніби в раю!!!!
Міша дуже любить природу, а ще він не за роками допитливий і розумний хлопчина. Любить
читати і має власну бібліотеку з енциклопедій і
довідників. Бере участь у математичних олімпіадах, конкурсах, де йому було вручено Сертифікат Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». А ще добре володіє комп’ютером.
Любить подорожувати; дякуючи своїй мамі,
побував на морі, в Почаївській лаврі.
А ще… це просто гарна, хороша дитина,
привітна, людяна, скромна, з великими і трохи
сумними, не по-дитячому серйозними, очима.
Після занять щоденно Михайлик поспішає
в свій «райський куточок», додому, де на нього
чекає тато і сестрички, ростом невеличкі: Юля
і Маша. А ще найдорожча на білому світі людина, мама. Саме вона у важку для хлопчика
хвилину не опустила руки, а вірила, просила
Господа Бога і відчайдушно боролася за здоров’я Михайлика. Її тепло, любов, ніжність зі-

Наталі 11 років, вона не має змоги самостійно пересуватися, але не впадає у відчай. Вона
життєрадісна, бере від життя багато позитиву і
радості. Успішно виконує обов’язки учня, дуже
любить займатися зі своєю вчителькою. На
уроках багато читає, виконує вправи з рідної
мови, із захопленням розв’язує задачі та приклади. Та найбільш до душі для неї уроки трудового навчання та малювання. Наталя дуже
любить ліпити з пластиліну різних звіряток, а
потім дарувати їх рідним і друзям. Своїй матусі
вона дарує подарунки щодня – це листівки, які
малює і клеїть самостійно.
Найсильнішим захопленням сестрички є
музика. Вона дуже любить співати, особливо,
на свята, які проходять у школі, та, на жаль, не
має можливості завжди на них бути присутньою, бо причина – наші погані дороги. А коли
піде дощ, Наталя не має змоги навіть на подвір’ї гуляти.
Наша сестричка найкраща в світі, і ми дуже
хочемо, щоб її дитячі мрії здійснилися. Наталочко, ми тебе сильно любимо і віримо в тебе,
будь щаслива!
Лариса, Надійка, Іринка
Відповідь. Шановні Михайлику і Наталю!!!
Від імені редакційної групи зичу Вам міцного
здоров’я, успіхів у навчанні, вірних і щирих друзів, родинного затишку. Нехай ваша життєва нива
буде щедро засіяна, осяяна теплом і любов’ю.
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Вже не вперше на сторінках нашого видання ми піднімаємо тему соціальної незахищеності інвалідів. Люди з обмеженими можливостями, для яких питання соціалізації і без
того стоїть аж надто гостро, щодня стикаються з безліччю болючих побутових проблем,
які створюють додаткові перешкоди на цьому
шляху. Так, наш соціум, комфортний для домінуючої більшості умовно здорових людей,
людям з особливими потребами залишає дуже небагато шансів жити повноцінним життям.
Але виходу не має тільки той, хто не хоче
його шукати. Наша доля в наших руках, тож
не варто їх опускати! Можливості поруч, потрібно просто їх помічати і вчитися використовувати. Не соромтеся реалізовувати свої
права!
Так, як не бояться цього робити жителі
с. Городець Володимирецького району. Там у
місцевій бібліотеці створено спеціальний
сервіс для людей з обмеженими можливостями: «Служба уваги». Наразі він активно використовується.
Тамтешні мешканці, що не можуть самі
відвідати бібліотеку, домовилися про послуги
«книгонош», тепер улюблені книги їм доставляють просто додому бібліотечні працівники
та волонтери. Серед них жителі с. Городець
Тетяна Мерзлякова, Любов Карпець, Іван
Грищеня та Марія Грищеня. Це не просто суха статистика, за цим фактом стоять реальні
імена реальних людей, що взяли ініціативу у
свої руки, не змирилися з власним становищем і, попри все, намагаються вести повноцінне соціальне життя.
Головна чеснота такого обслуговування,
мабуть, не стільки у самій доставці книг (хоча в цьому і є суть послуги), а в тому, що ці
люди мають можливість поспілкуватися з волонтером, що доставляє книгу, отримати запрошення на масові заходи бібліотеки, розпитати про місцеві події. Ці речі, здавалося б,
такі незначні для людей повноспроможних,
для людей, позбавлених можливості самотужки пересуватися, мають надзвичайну вагу.
Прекрасно, коли подібні сервіси організовують не самотужки, а в співпраці зі спеціалі-

зованими організаціями, тоді цільова аудиторія значно зростає і з’являється можливість
допомогти якомога більшій кількості людей,
що потребують уваги. Саме так це відбувається у с. Вежиця Рокитнівського району, де
бібліотека запровадила подібні послуги у
партнерстві з місцевою організацією «Будинок милосердя Рокитнівщини». Використовуючи власний інформаційний ресурс, бібліотека стала для людей з обмеженими можливостями і довідковим бюро, і платформою для
реалізації власного потенціалу (на її базі діє
гурток «Вишиваночка», очолюваний Анжелою Моргун, що має вроджені вади здоров’я),
тут же відбуваються творчі виставки обдарованих людей з обмеженими можливостями
(сестер Поченюк Надії, Наталії та Ірини).
На жаль, не лише інваліди часто позбавлені можливості повноцінного дозвілля, а й
люди похилого віку. Старість теж може бути
причиною немічності та потреби у спеціальному обслуговуванні. Саме для літніх людей,
що раніше вели активний спосіб життя, але з
часом змушені були відмовитися від культурного дозвілля, бібліотекарі с. Борове запровадили так звані «Дні соціальної допомоги».
Суть полягає в тому, що в певні дні тижня
бібліотечні працівники та волонтери приходять додому до літніх людей, що не можуть
самі з’явитися до бібліотеки та просто розмовляють з ними про новинки літератури,
життя села, суспільні події країни та світу.
Адже спілкування – найголовніше для людей,
що позбавлені можливості повноцінно брати
участь у суспільному житті. Не соромтеся ж
реалізовувати своє право на спілкування.
Наостанок хотілося б ще раз побажати
всім читачам не здаватися і вірити. Людина,
яка має мету і бажання, завжди отримує
ресурс і можливості для його втілення,
пам’ятайте про це.
Статтю підготовлено за матеріалами,
надісланими на обласний фестиваль-конкурс
«Бібліофест».
Роботи: «Служба уваги» (автори: Салівоник Л.М., Бірук Є.В.), «Робити добро людям» (автор: Балдич Н.В.) та «Дні соціальної
допомоги» (автор: Довгаль В.В.).

Юлія Ковальчук, бібліотекар Рівненської державної обласної бібліотеки
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Маркес Г.Г. «Самый красивый утопленник в мире»
Якщо Вам здається, що у світі не лишилося нічого хорошого, життя немає сенсу, а Ваше тим паче, почитайте новели Маркеса. Це світло у концентрованому
вигляді: сумне реалістичне, справедливе, крізь зуби, крізь біль, справжнє
світло людської душі. Я б радила розпочати з «Самого красивого утопленика
в мире». Не знаю чи надовго, але Ви позбудетеся суєтності, зла, заздрості; в
душу закрадеться відчуття спокою і гармонії – спробуйте!

Цвейг С. «Нетерпение сердца»
Ця драматична історія у виконанні одного з кращих світових новелістів
про те, як складно знайти справжні почуття, коли ти відрізняєшся від решти.
Головний герой – молодий військовий – стає причиною душевних страждань
юної дівчини, що не може самостійно пересуватися; зі співчуття він починає
виявляти їй знаки уваги, зрештою це призводить до трагедії…
Ця книга навчить Вас відрізняти справжні почуття від жалю і вміти їх цінувати, а також з гідністю виносити випробування долі.

Власов А. Антология расширения ограниченых
возможностей
Сам автор називає свій твір романом, однак стиль його визначити важко: це щось на межі науково-популярнохудожнього і мемуаристичного видання. Письменник (інвалід-спинальник) у доступній формі ділиться власними
рецептами пересилення недуги та секретами щасливого
життя. Адже нашу дійсність визначаємо ми, а не умови, в
які нас поставило життя. Не вірите? – Тоді обов’язково перечитайте цю книгу.
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Вперше з Олесем ми зустрілися влітку
2010 року. До кабінету несміливо завітав
симпатичний зеленоокий, середнього зросту
юнак. Його обличчя осявала привітна посмішка.
Представився: «Я – Олесь. Чув, що Ви
видаєте журнал для людей з особливими
потребами. Хочу його почитати та й сам зміг
би щось написати».
Далі Олесь повідав, що навчався в Львівському університеті на факультеті журналістики та на третьому курсі через хворобу змушений був залишити навчання. Тепер він повернувся додому і, незважаючи на недугу,
хоче займатися улюбленою справою – писати. Я відразу повірила цьому хлопцеві. Його
мова була бездоганною, слова звучали щиро і
переконливо. Тоді я гадки не мала, що життя
Олеся буде тісно пов’язане з обласною книгозбірнею, саме сюди впродовж двох років він
приходитиме як у рідний дім.
Нелегко було двадцятидворічному юнакові сидіти вдома. З гіркотою в душі зустрічав
1 вересня, коли хлопці та дівчата його віку
поспішали до вузів. Спокою не давала і хвороба. Стомлювали одноманітність, дорога до
лікаря, аптеки, додому.
Після затяжних депресій приходило коротке полегшення і тоді йому хотілося творити,
пізнавати світ, любити. В такі періоди ремісії
хвороби хлопець поспішав до бібліотеки і цілими днями працював: спочатку оволодів
комп’ютерною грамотністю в навчальнотренінговому центрі, пізніше з головою поринув у всесвітню мережу – Інтернет, ніби
губка вбирав цікаву інформацію. Він перечитував новинки художньої літератури, переглядав відео про відомих людей, цікавився
різноманіттям життя природи. Це відволікало
від мирських проблем, хвороби, безгрошів’я.
А ще Олесь захопився пошуком істини
життя – релігією. Не раз перелистував сторінки Інтернету, перечитував історію релігій,
шукав свій шлях до Бога. Він зацікавився
церквою «Місто на горі». Її пастор Людмила
Миколаївна, як стверджує Олесь, харизматична, сильна особистість і добра людина, не
раз допомагала у важкі хвилини добрим словом та порадою. Пошук дороги до Бога привів юнака до православної молодіжки (гурту

Олесь з Людмилою Миколаївною

молодих людей православної віри), які щонеділі збиралися для молитви, читання Біблії,
бесід на релігійні теми за філіжанкою кави.
До кожної такої зустрічі Олесь неабияк готувався, переглядаючи в бібліотеці чимало літератури. Це допомагало йому бути активним
на зібранні, висловлювати свою думку, бути
переконливим.
Згодом до нього почали прислухатися і
поважати. Олесь відчував себе затребуваним,
відтоді життя набуло іншого, яскравішого
відтінку. З’явилося бажання писати – розповідати читачам про життя людей з інвалідністю. Його матеріали вміщені на шпальтах газет: «Рівне вечірнє», «Рівне ракурс». Хлопець
став активним членом громадської організації
взаємодопомоги людям з особливими потребами «Фенікс». Через захоплення фітофармакологією друзі жартома називають його
«Алхімік».

Олесь з Сергієм Одарченком і отцем Віталі-

Тепер кожний день у юнака насичений.
Стало звичним кинуте ним при зустрічі: «Вибачте, поспішаю!». Він спішить вирішувати
маленькі і великі справи, і в такій коловерті
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життя хворобі не часто вдається наздогнати
ва.net". Як подолати депресію, як боротися з
його. А ще, розуміючи проблеми людей з
такою недугою. Бо він знайшов у себе сили
особливими потребами, Олесь залюбки доборотися і перемагати. А ще юнак переконапомагає словом. Дає поради для читачів на
ний – хвороба відступає перед сильними.
сторінках інформаційного бюлетеня "ІнР. Щербан, редактор інформаційного бюлетеня "Інва.net"

Дуже часто я чую: «Боже! Чому мені це
все? Чому я така нещаслива?» Але в той же
час замислюєшся над тим, що в житті є не
тільки погані моменти, а й хороші. Свого синочка Євгена я народила, коли мені було 19
років. Але, не проживши і шести днів, моя
дитина захворіла і нас відправили в патологію новонароджених з діагнозом гнійний менінгіт, ускладнений абсцесом у правій лобній
ділянці, вираженою прогресуючою гідроцефалією, супроводжуючою судинним синдромом. Ми в лікарні перебували 2 місяці. Кожен
день лікарі то давали нам надію, то забирали
її. Навіть довелося охрестити сина, адже
ніхто не думав, що він виживе. Вся сім’я молилася за його життя. І в один момент я собі
сказала: «Якщо Бог своєю рукою покриє
голівку мого Євгена, то на це його воля». І
забрала дитину додому. Мені було дуже важко, але мої рідні, друзі, сусіди підтримали
мене, всіляко допомагаючи нам.
Мій Женька став пізніше сидіти, ходити,
говорити. Тоді я нічого не помічала. Але коли
він пішов у підготовчу групу до школи, ми
помітили, що у нашого Женьки легка розумова відсталість. Уявіть собі, я вчителька
української мови і дитина з розумовою відсталістю. Але я все переборола, все пережи-

ла, тому що для мене було важливіше здоров’я моєї дитини. Мого хлопчика перевели
на індивідуальне навчання на дому і він став
навчатися за програмою
для розумово відсталих
дітей.
Сьогодні він навчається у 8 класі. Євген
дуже любить працювати,
особливо по господарству. Дуже гарно співає,
читає вірші. На даний
час він є для мене надією
і опорою. Дуже любить
свою сестричку ВіктоЄвген Босюк
рію.
Тому нині я можу сказати, що не все в
житті є таке погане. Ми повинні пережити і
крокувати вперед по життю. Бо якщо ми
втратимо надію, то уявіть, як їм, нашим діткам, які постійно потребують нашої уваги,
підтримки, любові. Тому звертаюся до всіх
мам, які мають хворих діток: «Мої хороші!
Думайте про те, що дитина ваша – це ваше
спасіння, ваш порятунок. Це стежка терниста,
крута, але коли дійдемо до її кінця, то побачимо світло. Світло душі. То ж не втрачайте
надію!!!».
Валентина Босюк

На Гощанщині в мальовничому куточку
с. Синів народився гарний хлопчик – Валерій.
Тут пройшло його дитинство, тут він закінчив місцеву школу. Ріс хлопчик слухняним,
допитливим, розумним. По закінченні школи
навчався в технічному училищі № 1 м. Рівне,
де здобув професію слюсаря-складальника.
Після армії працював на заводі високовольтної апаратури в м. Рівне. Непомітно пролетіло 10 років. Йшов 1993 рік, перебудова, без-

грошів’я, скорочення. Валерій Михайлович
втратив роботу. Залишивши домівку, поїхав
шукати роботу, працював на будівництві.
Здавалося б, усе налагодилося, але сталося
непоправне… аварія. Він тяжко травмувався,
впавши з другого поверху недобудованого
будинку. Потім довгі місяці, проведені в Рівненській міській лікарні у відділенні нейроні-
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рургії. Відчай, сум, хотілося все повернути
назад у ті щасливі дні, коли він босоніж бігав
по траві, колов ноженята, наздоганяючи комбайн на щойно скошеному полі.
Шість тяжких років хвороби і страшний
вирок – інвалід I групи, інвалідний візок – та
потрібно було жити. В 1999 році Валерій повертається в рідне село Синів. Він не падає
духом, багато читає, любить історичні рома-

ни, детективи, цікавиться політичним життям
з телепередач. А головне, Валерій освоїв нову
професію – ремонт взуття для односельчан,
відчув себе дуже потрібним людям. Захоплюється футболом, він найкращий вболівальник.
Жодна гра в селах району ним не пропущена.
Найголовніше в його житті – це те, що він
вірить у себе і не падає духом, живе повноцінним життям.

Здається, все мало б бути добре. Сім’я, школа,
народження хлопчика (до речі, першого в родині
Василя Михайловича). А коли з’явився на світ,
радості не було меж. «Ой Романе, Романочку…»
виводив дідусь. (Так і назвали Романом).
Та невеселою стала пісня, обірвалася струна:
«У Вас дитина – інвалід. Хвороба Дауна».
Душа рвалася, плакала, але жила надія, що з
часом минеться і хлопчик буде ходити, навчиться
говорити.
Від людей чула, якщо дитині співати, то мова
розвиватиметься швидше. Скільки з болем виспівано тих пісень! Тому, можливо, він знає їх так
багато.
Спочатку Ромчик уважно слухав (українські
пісні, які ж бо мелодійні), а потім став за мною
мугикати, а далі і співати. Звичайно, слова виправляла, повторюючи по кілька разів. Але це ж вже
перемога!
А коли (в 1,6 місяців) почав ходити, звик до
посильної праці!
Зараз Роман дужий, плечистий хлопець. Фізично сильний, з багатим душевним світом (Я так

вважаю, бо сама педагог). Скільки казок, крім пісень, знає, віршів. Вміє читати, писати.
А найголовніше, що він добрий, чесний, щирий, люблячий.
З «Доброго ранку» починається день у мого
сина. А скільки протягом дня у нього роботи: допомогти по господарству, нарубати дров, викосити траву, зібрати урожай (мабуть, немає вдома
роботи, якої не вміє робити). Любить вечорами
читати книжки, поспілкуватися.
А зараз думаю, якби віддала дитину в інтернат, як пропонували, чи зміг би він стати таким
добрим? Мабуть, ніщо не замінить материнської
любові і надії.
Зараз Ромчик мріє співати в церковному хорі.
Любить ходити до церкви.
А ми знову надіємося, що допоможе у цьому
Всевишній. Адже він допоміг перемогти труднощі, не сидіти, склавши руки, а працювати з дитиною, допомогти їй.

Надія Довгалець,
с. Пустомити Гощанського району
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Артемчик Довгалюк із селища Млинів
належить до категорії особливих дітей із вадами здоров’я від народження. За допомогою
нашої місцевої масажистки Наталки Т. та
кваліфікованих спеціалістів клініки професора Казявкіна в Трускавці та Падко В. з Львівського регіонального центру реабілітації
інвалідів Артем зараз ходить у другий клас
гуманітарної гімназії, навчається в музичній
школі по класу гітари. Він дуже здібний
хлопчик, навіть «креативний». Із захопленням та запалом малює великі картини аквареллю, гуашшю, олією. Любов до малювання
Артемчик увібрав з молоком матері. Адже
мати і тато знані в районному центрі Млинів
– художники.
З раннього дитинства він брав у маленьку
ручку пензлик і наносив, як і батько, на папір
тільки йому відомі штрихи. Пізніше робив
інтерпретації із батьківських робіт, а ще Артемко любить фантазувати. В його доробку
«підземна галерея», словнички. Він часто
проводить творчі акції для родини. Для його
робіт у квартирі виокремлено місце, відкрито
першу персональну виставку.
Всі дні хлопчика заповнені, окрім навчання, постійними турботами. Напрочуд допит-

ливий він – пізнає світ, вбирає, як губка, нові
знання. А ще Артемко любить дарувати своїм
близьким подарунки, зроблені власноруч. Це
надихнуло його на творчість. До своїх малюнків він пише вірші, відтак формуються
дитячі книжечки. Так для братика Сашуні
підготував «Абетку», для брата Віті – книжечку «Про дні тижня, місяці, пори року».
Для дядька Сергія і тьоті Віти зробив книжечку «Комп’ютерна країна». Цікавими є дві пізнавальні книги «Як, звідки і чому». Зараз він
пише про першу людину астролопітека Люсі.
Натхнення хлопчик черпає зі своїх улюблених енциклопедій.
Хочеться вірити, що оточений любов’ю
рідних, увагою і підтримкою хороших лікарів
він стане людиною з Великої букви. А маленька іскринка творчості, закладена батьками з
дитинства, з Божою допомогою згодом засяє
на повну силу. Нині він є золотою частиною
атмосфери, що панує вдома, чудовим живчиком.
Ірина
P.S. Роботи Артемчика Довгалюка
розміщені на звороті "Інва.net" № 26.

Починаючи від свого народження, кожна
людина творить власний внутрішній світ,
складаючи його із маленьких барвистих скелець – вражень від усього, що її оточує.
Особливо гостро і тонко відчувають цей світ
діти тиші, якою є Олександра Тимощук.
Уже у дитячому віці було зрозуміло, що у неї
є виняткові здібності до малювання. Коли
трирічна Саша брала до рук олівець чи навіть
просту ручку, тоді вперше починалося дитяче
диво самовираження. Спочатку це були малюнки маленьких чоловічків, потім зображення тварин та ляльок, а згодом вона стала
працювати над автопортретами та портретами близьких людей. Коли усі діти бачили
навколо просто людей, вона помічала у них
та відображала на папері почуття, радісні
посмішки, смуток в очах...
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«Справжнім шедевром Олександри, на
мою думку, став автопортрет з котом, виконаний олівцем. З усіх тварин, що малювала
дівчинка, він – найліричніший, має великі
допитливі очі, пухнасті лапи та хутро як у лева, а у Сашеньки – безмежно проникливий
погляд», – розповідає шкільний бібліотекар
Оксана Керасір.
Удосконалити свої здібності Олександрі
допомагали митці-вчителі художньої школи
міста Нетішин Хмельницької області, яку
дівчинка відвідувала протягом півтора року.
На перший погляд, Олександра нічим не
відрізняється від своїх однолітків, учнів
9 класу комунального закладу «Острозька
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ст.». Надзвичайно активна, відкрита та

життєрадісна, хіба що тепер вона відома у
місті, адже роботи юної художниці неодноразово демонструвалися в Острозькій районній
бібліотеці. А нині авторську виставку її робіт
розгорнуто у школі. Крім малювання, Саша
захоплюється і танцями, вона бере активну
участь у шкільному танцювальному гуртку
«Соняшник». Окрім художніх здібностей, вона, разом з подругами, вміло і витончено виконує усі па на шкільній сцені.
Оксана Керасір, бібліотекар комунального
закладу «Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.»
P.S. Роботи Олександри Тимощук
розміщені на звороті "Інва.net" № 26.

Нещодавно клуб «Надвечір’я», який діє у с. Перемилівка Млинівського району (керівник Ірина
Валер’янівна Андрухова), вшановував свого художнього керівника Миколу Швеця.
Миколу Швеця знають і поза межами Млинівського району за його поетичний хист і музичну
обдарованість.
Вокальний ансамбль під його керуванням став дуже популярним на теренах Млинівщини.
Учасники гурту виступають на сцені районного центру дозвілля, у селах Вовничі, Новосілки, Мальоване, Певжа та Перемилівка. У репертуарі ансамблю – українські народні пісні, пісні сучасних
авторів та авторська пісня Миколи Швеця.
І хоч Микола Швець проживає в сусідньому селі Довгошиї, в Перемилівці його вважають своїм.
Важка хвороба, втрачений зір обмежили фізичні можливості Миколи. Однак мужній чоловік,
наперекір вироку долі, акумулював у серці творчу енергетику та виливає свої думки на папері, в
них, як правило, переважають життєві філософські теми. А коли в душі засвітяться веселі вогники,
то рядок до рядка викладає на папір усмішки та гуморески, пише музику на власні вірші.
Пан Микола з радістю бере участь у багатьох районних заходах, його пісні, вірші та гуморески
полюбилися багатьом краянам.
Ірина Андрухова
Творчість Миколи Швеця
На жарі стоять.
От нарешті старший каже:
«Треба щось робить.
Давай будем в мікрофони,
Як собаки вить».
Що там далі почалося –
Вам не передать.
Один виє, другий лає,
Решта всі гарчать.
Гості з хати вибігають.
Дехто – навтьоки.
Думають, собача зграя,
Чи якісь вовки.
Тут хазяїн пробудився,
Глянув на столи.

Хочеш їсти, то гарчи (гумореска)
На весіллі музиканти грали, як могли.
Їм за цілий день кухарки
Їсти не дали.
Хлопці дують, барабанять,
Трелі виграють.
Вже на стіл гарячі страви
Гостям подають.
А їм в роті пересохло.
В животі бурчить.
Тільки є води пляшчина
Губи намочить.
Вже й собакам викидали
Разів, може, з п’ять.
А вони, немов таранька,
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Сказанув три «гарних» слова –
Їжу подали.
Стара мудрість правду каже:
«Довго не мовчи.
Якщо хочеш дуже їсти,
То, як пес, гарчи!»

Трясе, знобить стареньку грушу –
О де ж та матінка-зима?
Туман вкриває смутком душу,
Нема веселості, нема.
Чого за обрієм баряться
Веселі сонця промінці?
Коли ж сніжинки заіскряться,
Немов коштовні камінці?
Коли ж мороз накриє вранці
Стареньку грушу тихим сном?
Листок, кружляючи у танці,
Прощавсь з заплаканим вікном.

Чекання
Лелеки ключами летять над Іквою
У вирій далекий, теплі краї.
Їм дівчина юна махала рукою
І думи про долю звіряла свої.
А річка повільно несла свої хвилі,
Спливали з водою дівочі літа,
Та їй не судилось зустрітися з милим,
Минає кохання пора золота.
І знову лелеки летять небокраєм,
Вже хвилі прозорі скувала зима,
Там жінка вродлива на долю чекає,
А щастя і долі ще й досі нема.

Кохання – не жарт
Ми у білому вальсі кружляли,
Землю квітом вдягала весна.
Мою дівчину Олею звали
І була вона вся неземна.
А вуста: «Я люблю», – промовляли.
Ці слова наче жаром пекли.
Руки ніжно мене пригортали,
Але зовсім холодні були.
Літо нас від розлук боронило,
Накривало в негоду плащем,
А любов нашу осінь зрадлива
Розмивала холодним дощем.
Ти палила мене, а не гріла,
Ти кохання сприймала як жарт.
Тільки знай, пам’ятай, моя мила, –
Жартувати з коханням не варт!

Осінній етюд
Я не люблю пору осінню,
Її дощі, її пітьму,
І тугу вітру надвечірню
Таку пронизливо сумну.
Остання птаха відлітає,
Звіряє шлях по борозні.
І ще до обрію зникає
У тій промоклій сіризні.
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(НОВЕЛА)

обожнювала хазяйку, ходила за нею шнурочком, пила воду з кухля, який Марія тримала в
руках, а ще виловила усіх мишей, справно виконуючи свій головний котячий обов’язок. Коли хазяйка, стомлена домашніми справами,
важко сідала у крісло, кішка була тут як тут,
ніби чекала цієї приємної миті. Вона м’яко плигала до господині і впевнено вмощувалася на
хворих колінах. Від живого пухнастого обігрівача йшло дивне тепло у болючі суглоби. Пекучий біль слабшав і майже зникав... Марія
люблячи гладила Пушку, яка розніжено витягувала граціозну котячу голівку з курносим рожевим прохолодним носиком, довгими густими
вусиками і маленькими вушками, підставляючи
для ласки біленьку шийку. Людина і тварина як
частинки одної матері-природи єдналися у любові та відданості...
Того сонячного вересневого дня Марія зажурено сиділа у кріслі з кицькою на колінах.
Болю у суглобах вона не відчувала, проте душевний смуток за зниклим сином не покидав її,
навпаки, ширився і здавався ще більш пекучим,
ніж у кістках. Мати дивилася на фото з усміхненим юнаком, а серце її волало до Вищих сил,
щоб повернули його додому... Кицька, здавалося, спала... Та раптом тваринка стрепенулася,
підняла сторожко вуха, прислухаючись до несподіваного шуму – хтось тихо стукав у двері...
Якась незрозуміла хвиля тривожної радості
охопила усе єство Марії, вона хутко вскочила з
крісла, скинувши спантеличену кицьку і, забувши про палицю, без якої уже майже не пересувалася, кинулася до дверей...
Не питаючи «хто там», а відчуваючи лише
безмежне хвилювання, жінка трясучими руками
відчинила двері – там стояв її Вовчик. Змарнілий, схудлий, але живий і здоровий, він мовчки
винувато дивився на матір...
Пройшло декілька щасливих днів у розмовах і оповідях сина про його невезучі скитання
заробітчанина. Марія забула про хворі коліна,
про інвалідну палицю, навіть про свою пухнасту «лікарку», кожну хвилину віддавала спілкуванню з ним. Проте згодом, заспокоївшись, щаслива жінка раптом відчула – щось бракує в їхній оселі. Виявилося, що пропала Пушка. Разом
з сусідкою вони кликали і шукали її повсюди...
І знайшли померле, без будь-яких ознак насильства, як кажуть про людину, закам’яніле
тільце під вишнею у садку.
Притрушуючи символічну могилку першим
вересневим листопадом, сусідка задумливо
промовила: «Кажуть, що триколірна кицька
приносить людині щастя. Але, мабуть, вона
платить за це своїм тваринним життям...».

Марія втомлено йшла тротуаром. Не йшла,
а пересувалася повільно, спираючись на палицю, що була її «третьою ногою». Обидві, права
і особливо ліва, вже не слугувала у повну силу
її повнуватій статурі – дуже боліло і пекло у
колінах. Ліки, які приймала жінка за рецептами
лікарів, допомагали мало або не допомагали
зовсім. Вона звикла до болю, що постійно мучив, звикла до інвалідності, яку отримала офіційно уже два роки тому, а от із самотністю
змиритися не могла. Самотність пекла серце,
ятрила душу, увесь час, навіть уві сні, тримаючи мозок у напрузі чекання.
Марія чекала сина... Уже півтора року як
поїхав її єдиний син Володя на заробітки і пропав. Ані листів, ані дзвінків, усе ніби відрізало.
Знайомі шукали навіть через Інтернет, проте
далека Португалія, куди поїхав син, мовчала, з
кожним днем забираючи у матері надію побачити сина живим.
«Вовчику, сину мій, де ти, озовися!» – шепотіли її губи. Стомлена горем жінка зупинилася краєм тротуару. Машин було небагато і Марія очікувала моменту, щоб у довгий проміжок
перейти дорогу. Та раптом якась тваринка ніби
винирнула з-під колес автівки і кинулася під
самісінькі ноги жінки. Це було котеня. Маленьке, нещасне, перелякане створіння шукало порятунку у людини, яка сама була щасливою...
Марія важко нахилилася, спираючись на палицю, потягнулася вільною рукою до кицьки, і та
довірливо пішла до неї.
Котяча тваринка жіночої статі була триколірної масті – біло-чорно-жовта, до того ще й
пухнаста. Проте наразі вигляд жалюгідний,
бродячої безпритульної істоти, та й ще з пораненою лівою задньою лапкою. Це й вирішило її
долю – Марія притиснула котеня до себе і, намагаючись іти швидше, понесла знайду додому.
Вдома вона заходилася мити кицьку, потім
обтерла її м’якою ганчіркою і поклала у тепле
місце, де тваринка, ще невпевнено, почала себе
сама обсушувати, облизуючи крихітним червоним язичком вологу триколірну шубку. Коли
вона вже зовсім обсохла і жадібно хлебтала з
блюдечка налите хазяйкою молоко, зайшла сусідка.
– Що, квартирантку вже маєш? – запитала, і
погладжучи тваринку, що зробилася після миття дуже пухнастою і подібною на іграшку, додала, – триколірна кицька приносить щастя...
– Та забобони це все, я не вірю... Шкода
стало, вона до мене через дорогу бігла, як було
не взяти. Нехай буде, усе ж щось живе в хаті...
Пройшло два місяці. Пушка, Пушуня, так
кликала Марія кицьку, прижилася в хаті. Вона

Елла Білюк
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Федорчук Олена Володимирівна народилася в багатодітній сім’ї в селі Малий Жолудськ Володимирецького району. Після закінчення школи у 1988-1991 роках навчалася
на швачку.
Відкрита, щира, світла, а ще комунікабельна, привітна, весела – так характеризують її
друзі.
Будучи ще школяркою, пробувала себе у
віршах. Потім була вишивка: рушники, сорочки, ікони. А років три тому захопилася
вишивкою бісером.
– Вишивка ікон – щось особливе. Саме ця
робота приносить радість і внутрішній спокій, – каже жінка. Вдома в Олени своїх виробів небагато – все подаровано друзям і рідним. Її роботи є в храмах сіл Великий та
Малий Жолудськ. Олена зізнається, що їй хочеться ще й малювати, є хист, але нема часу.
Жартує – якби ще одна пара рук та і здоров’я
підводить, більше восьми років бореться жінка з недугою.
Майстриня хотіла б знайти однодумців,
спілкуватися з людьми, які володіють технікою вишивки бісером (адреса: Рівненська область, Володимирецький район, село Малий
Жолудськ).
.

І. Тарасюк, зав. бібліотекою
с. Малий Жолудськ
Я не вірю осінньому вітру,
Що шепоче мені звідусіль.
Хочу мріями душу зігріти,
Та лиш чую: «Ти їм не вір».
Знов пронизує холодом тіло,
І пора вже змиритися з цим.
Та в душі я все ж маю надію,
Що наступна весна обігріє мене

Роботи Федорчук Олени Володимирівни
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ПАНОРАМА ПОДІЙ__________________________________________________"Інва.net" № 26
майстра виробничого навчання Анни Зотік,
У «ПАГІНЦІ» ВІДКРИЛИ НОВУ ГРУПУ
що навчаються за професією «перукар», завіhttp://naiu.org.ua
тали до закладу, щоб подарувати інвалідам
Тепер у «Пагінці» функціонує 9 груп.
свято.
Навчаються у них 150 дітей, лише 40 з яких
У двох кімнатах було розгорнуто імпровіздорові.
зований
салон краси, де чотирнадцять майДля хворих дітей проводять лікувальну
бутніх
перукарів
протягом кількох годин
реабілітацію. Особливою популярністю зараз
стригли
усіх
бажаючих,
а також виконували
користується корекція вад розвитку з допостильні укладки до святкового концерту з вемогою собаки. Діти копіюють рухи тварини,
чірньою дискотекою. Загалом послугами
вчаться повзати, приносити речі, найменмайстрів скористалися близько п’ятдесяти
шенькі ще й катаються на тварині.
чоловік.
– Утримання однієї дитини у "Пагінці"
За матеріалами сайта Рівненського
обходиться бюджету у 14 тисяч гривень на
центру
професійно-технічної освіти
рік, – зізнається Володимир Хомко. – Це
U

втричі більше? ніж у звичайному дитячому
садочку. Тому допомозі спонсорів для ремонту груп завжди раді.
Ремонту у «Пагінці» потребує ще одна
група. Керівництво центру сподівається, що
зробити його допоможуть як чиновники, так і
всі небайдужі до дитячих проблем.
За матеріалами Анни Яцук, Володимира
Захарова. Телерадіокомпанія «Рівне-1»

МЕШКАНЦІ РІВНЕНЩИНИ ІЗ
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ПЕРЕСІЛИ НА «СЕНСИ»
http://zik.ua
Напередодні Нового року (30 грудня
2011 р.) інваліди війни першої групи, що
проживають на Рівненщині, отримали автомобілі марки «Сенс».
Про це ЗІКу повідомили у прес-службі
Рівненської ОДА.
Раніше для них купували «Славути». Натомість нові машини – зручніші. У користування інвалідам їх передали безоплатно.
Власниками перших двох автівок стали мешканці Сарненського та Зарічненського районів. Ці літні чоловіки пройшли війну, мають
десятки медалей. Ключі від двох новеньких
автівок їм вручила заступниця голови облдержадміністрації Світлана Сад. Ще 42 автомобілі цієї ж марки інвалідам війни вручать
до Різдва. Вартість одного становить понад
57 тисяч гривень.
Загалом у черзі на отримання авто на Рівненщині перебуває 154 інваліди першоїтретьої груп, які є учасниками війни.
U

В РІВНОМУ ШУКАЛИ РЕЗЕРВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ
http://zik.ua
Засідання за круглим столом, на якому
вирішували питання підвищення рівня працевлаштування інвалідів, проведено другого
грудня в Рівненському міському центрі зайнятості.
У зібранні взяли участь спеціалісти служби зайнятості, керівники громадських організацій інвалідів та провідні роботодавці обласного центру, – інформує власкор ЗІКу.
За словами заступника директора Рівненського міського центру зайнятості Світлани
Ротар, з початку року в місті працевлаштовано 45 людей з інвалідністю, 12 з них – на дотаційні робочі місця. Нині в пошуках роботи
зареєстровано 123 інваліди. Роботодавці ж
заявили про 40 вакансій для них.
За підсумками засідання його учасники
виробили спільні рекомендації. Їх спрямують
на розгляд вищих владних структур.
За матеріалами «ZIK.UA»

ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДАМИ ОЦІНИЛИ
ДОРОЖЧЕ
http://7d.rv.ua
Із 01.01.2012 підвищено розмір державної соціальної допомоги на догляд деяким
категоріям інвалідів, зокрема інвалідам
підгрупи А першої групи з числа малозабезпечених, які отримують пенсію за віком
або за вислугу років чи по інвалідності.
Розмір допомоги на догляд для інвалідів
підгрупи А першої групи становить 30%
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня цього року це –
246,6 грн.), для інвалідів підгрупи Б першої
групи – 15% (123,3 грн.).
До малозабезпечених осіб, що мають право на державну соціальну допомогу на
U

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ІНВАЛІДА
http://rcpto.org.ua
До міжнародного Дня інваліда, який відзначається 3 грудня, слухачі Рівненського
ЦПТО відвідали Рівненський обласний центр
професійної реабілітації інвалідів, що знаходиться у селі Олександрія. Візит було організовано з ініціативи заступника директора
РЦПТО з навчально-виробничої роботи Руслани Бодренко. Слухачі під керівництвом
U
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догляд, належать особи, середньомісячний
сукупний дохід яких за останні шість місяців
або два квартали, що передують місяцю звернення, не перевищує прожитковий мінімум,
визначений для осіб, які втратили працездатність (822 грн.).
У разі, якщо особи мають право на державну соціальну допомогу на догляд з декількох підстав (у тому числі і в управлінні
Пенсійного фонду України), державна соціальна допомога призначається їм з однієї підстави на їхній вибір.
Управління праці та
соціального захисту населення
НА РІВНЕНЩИНІ «НАДЗВИЧАЙНИКИ»
ВРЯТУВАЛИ ЖИТТЯ ДВОХ БРАТІВ,
ОДИН З ЯКИХ – ПАРАЛІЗОВАНИЙ
ІНВАЛІД
http://zik.ua/ua/news/2012/01/03/327029

Рівненське товариство «Родина Кольпінга» працює вже сім років. Його діяльність
спрямована на взаємну підтримку та допомогу людям, які цього потребують. До організації дійства підійшли з усією відповідальністю: попіклувалися про доставку людей з
обмеженими можливостями та створили відповідні умови, щоб комфортно розмістити
присутніх у приміщенні.
– У залі панувала гармонійна атмосфера, і
всі присутні залишилися задоволеними різдвяним концертом, – поділилася враженнями
голова фізкультурно-спортивного клубу інвалідів «Геракл» Валентина Петренко.
На згадку про різдвяне свято запрошені
отримали сувеніри та солодощі, а дітям подарували іграшки.
Марина ФУРС
ВЛАДА РІВНЕНЩИНИ ЗУСТРІЛАСЯ
З АФГАНЦЯМИ
http://sfera-tv.com.ua
15 лютого 23-тя річниця виведення радянських військ із Афганістану. Традиційними в ці дні вже стали і зустрічі голів районних організацій Української Спілки
ветеранів Афганістану із першими особами
області.
Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З
них 3360 загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, хто потрапив у полон. Поранення отримали більше
8 тисяч українців, з них 4687 повернулися
додому інвалідами.
Нині на Рівненщині проживає 2850 воїнівафганців, 235 кривава війна залишила інвалідами. Також у нашій області мешкає 79 сімей, рідні яких так і не повернулися додому
живими. Коли ж між владою та головами районних організацій підписувалася угода про
співпрацю, допомога саме таким сім’ям стала
пріоритетним завданням.
За матеріалами «Сфера-ТВ».
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2 січня 2012 року на пункт зв’язку чергового диспетчера Зарічненського райвідділу
управління МНС надійшло повідомлення про
пожежу на першому поверсі двоповерхового
житлового багатоквартирного будинку в районному центрі.
Про це 3 січня повідомив власкору ЗІКу
інспектор центру пропаганди управління
МНС у Рівненській області Дмитро Мельник.
На місці події в одній з кімнат рятувальники виявили напівпритомного чоловіка, якого негайно винесли на свіже повітря та надали першу долікарську допомогу.
Як згодом з’ясували співробітники МНС,
погорільцями виявилися рідні брати: інвалід
І-ї групи 53-річний Олександр та його
48-річний брат Володимир. Їх оглянули працівники швидкої медичної допомоги, та
завдяки мужнім і злагодженим діям рятувальників брати не отримали ні травм, ні опіків.
За матеріалами «ZIK.UA»
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СВЯТО МУЗИКИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
http://7d.rv.ua
Різдвяне торжество подарувало інвалідам
Рівненське товариство Міжнародної християнської організації «Родина Кольпінга». Спільно з фізкультурно-спортивним клубом
інвалідів «Геракл» вони організували для людей з порушенням опорно-рухового апарату і
тих, які слабо чують, вечір музики та пісень.
Святкове дійство відбулося в залі камерної та
органної музики у третій день Різдва.
U
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СПОРТ_________________________________________________________________Інва.net № 26
Горобець Василь (Терноп. обл.), Назаренко
МІСТО РІВНЕ. КУБОК УКРАЇНИ З ДЗЮДО СЕОлександр (Дніпроп. обл.).
РЕД СПОРТСМЕНІВ З ВАДАМИ ЗОРУ

http://invasport-rivne.ucoz.ua/blog
U

4-5 лютого 2012 р. у приміщенні спортивного клубу «Олімпійські надії», що знаходиться
на вул. Шкільній, буд. 33, відбувся Кубок України з боротьби дзюдо серед спортсменів з вадами зору. У загальному взяло участь 52 спортсмени з 12 областей України.
У
змаганнях
взяли
участь
члени збірної Паралімпійської команди України, чемпіони
Європи та
світу.
З вітальним словом перед учасниками змагань виступили керуючий справами виконавчого апарату обласної ради – Яцюк Микола Іванович, начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації – Гуділін Володимир Миколайович та начальник облцентру
«Інваспорт»
Кучер
Віктор Олександрович.

МЛАВА (ПОЛЬЩА). ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
З ШАШОК СЕРЕД СПОРТСМЕНІВ З ВАДАМИ
ЗОРУ

З 8 по 16 жовтня 2011 р. у м. Млава (Польща) відбувся чемпіонат світу з шашок серед
спортсменів з вадами зору. У змаганнях взяли
участь 14 спортсменів з 3 країн світу. Відзначилася там і збірна команда України, до складу
якої входить спортсмен з Рівненщини – майстер
спорту України Леонід Іткін, котрий на змаганнях здобув 3 перемоги і 4 нічиїх, не програв
жодної партії і лише 1 очком поступився золотому медалісту. Перемігши в
додатковому матчі іншого
представника з України, Леонід Іткін здобув срібну нагороду чемпіонату світу.
Збірна України здобула
всі три нагоди чемпіонату
світу.
Змагання пройшли на високому рівні, завдяки піклуванню заступника голови
міжнародної федерації шашок
Левшику Петліцькому.
http://invasport-rivne.ucoz.ua/blog
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ЛОНДОН. ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ДЗЮДО СЕРЕД СПОРТСМЕНІВ З ВАДАМИ ЗОРУ

Чемпіонами та призерами цих змагань
серед жінок стали: Селіванова Світлана (Рівнен. обл.), Павлушенко Ізабелла (Рівнен. обл.),
Галінська Юлія (Рівнен. обл.), Колзунова Лада
(Рівнен. обл.), Павлушенко Світлана (Рівнен.
обл.); Логацька Людмила (Рівнен. обл.), Зайцева Ольга (Хмельн.- Рівнен. обл.), Ніколайчик
Наталія (Рівнен. обл.), Терещук Анастасія (Рівнен. обл.), Гончарук Валерія (Рівнен. обл.), Лобач Катерина (Рівнен. обл.).
Чемпіонами та призерами цих змагань
серед чоловіків стали: Кукса Максим (Рівнен.
обл.), Оліщук Антон (Рівнен. обл.), Семенюк
Роман (Рівнен. обл.), Михайлицький Володимир (Рівнен. обл.), Стьоболов Анатолій (Рівнен.
обл.), Гелешко Артем (Рівнен. обл.), Засядкович Ігор (Львів. обл.), Рудник Микола (Харків.
обл.), Субота Роман (Рівнен. обл.), Хорава Давид (Рівнен. обл.), Котенко Сергій (Київська
обл.), Бутенко Андрій (Харк. обл.), Довгалець
Валерій (Рівнен. обл.), Уруський Леон (Терноп.
обл.), Осипець Артур (Харків. обл.), Косінов
Олександр (Рівнен. обл.), Тропінов Едуард
(Львів. обл.), Котик Богдан (Терноп. обл.), Помінов Олександр (Рівнен. обл.), Феш Микола
(Терноп. обл.), Момут Андрій (Ів.-Франків.
обл.), Марченко Юрій (Дніпроп. обл.), Мороз
Богдан ((Ів.-Франків. обл.), Пляцко Юрій (Одеська обл.), Косинський Ігор (Ів.-Франків. обл.),

З 16 по 21 листопада 2011 р. у м. Лондон
(Великобританія) відбувся чемпіонат Європи з
дзюдо серед спортсменів з вадами зору. У змаганнях взяли участь 115 спортсменів з 20-ти
країн світу, у тому числі збірна команда України, до складу якої входять спортсмени Рівненщини – майстри спорту України міжнародного
класу: Наталя Ніколайчик, Олександр Помінов,
Олександр Косінов, Давид Хорава, майстер
спорту України Юлія Галінська та кандидат у
майстри спорту України Валерій Довгалець і
старший тренер збірної команди України Михайло Романкевич.
Юлія Галінська, у ваговій категорії до 48 кг
посіла І місце.
Наталя Ніколайчик, у ваговій категорії до
48 кг посіла ІІ місце, поступившись представниці України.
Давид Хорава, у ваговій категорії до 66 кг
посів ІІІ місце, поступившись представникам
Азербайджану.
Олександр Косінов, у ваговій категорії до
81 кг посів І місце.
Олександр Помінов, у ваговій категорії до
90 кг посів ІІІ місце.
Валерій Довгалець посів ІІІ місце у командному заліку.
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Чернігів (3:0), Харків (3:0). В підсумку збірна
команда Рівненської області виборола четверте
місце.

Збірна команда України у загальному заліку
посіла третє командне місце, поступившись
командам Росії та Туреччини.
Готували наших спортсменів до цих провідних змагань: Михайло Романкевич – заслужений тренер України та Анатолій Мошковський
– тренер вищої категорії.

http://7d.rv.ua/
U

ШАХОВО-ШАШКОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДО ДНЯ ІНВАЛІДА
Представницьким виявився XVІІ обласний
шахово-шашковий фестиваль, присвячений
Міжнародному дню інвалідів. Він зібрав у облцентрі «Інваспорт» у Рівному понад півсотні
спортсменів із порушеннями опорно-рухового
апарату, вадами зору і слуху.
Серед них, окрім рівнян, були спортсмени
Сарненського та Рівненського районів, вихованці Клеванської та Острозької загальноосвітніх спецшкіл-інтернатів для дітей з вадами зору
і слуху.
Переможцями у XVІІ шахово-шашковому
фестивалі стала збірна команда спортсменів із
вадами зору. Вони, можна сказати, відчули перемогу буквально пальцями, бо фігурки на
дошці окремі з них навіть не бачили, а лише
нащупували.

http://invasport-rivne.ucoz.ua/blog
U

ГОСПОДАРІ НЕ ДАЛИ ШАНСІВ

8-9 жовтня 2011 р. у Рівному відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів з вадами зору. У змаганнях взяли участь 50 спортсменів з восьми областей України: Рівненської,
Харківської, Тернопільської, Дніпропетровської, Львівської, Хмельницької, Донецької, Одеської, а також Києва.
Господарі не дали шансів гостям проявити
себе – серед жінок у всіх п’яти вагових категоріях переможцями були рівнянки, а серед чоловіків – рівняни були першими у шести вагових
категоріях із десяти.
Чемпіонами серед жінок стали:
Олена Колзунова (вагова категорія 44 кг),
Наталія Ніколайчик (в.к. 48 кг),
Людмила Логацька (в.к. 52),
Юлія Галінська (в.к. 57 кг),
Катерина Лобач (в.к. 63 кг).
Шість переможців серед чоловіків:
Максим Кукса (в.к. 46 кг),
Роман Семенюк (в.к. 50 кг),
Анатолій Стьоболов (в.к. 55 кг),
Давид Хорава (в.к. 66 кг),
Олександр Косінов (в.к. 81 кг),
Олександр Помінов (в.к. 90 кг).
У чотирьох вагових категоріях (60, 73, 100,
понад 100 кг) наші спортсмени поступилися
колегам із Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської областей. Переможці та призери
змагань були нагороджені грамотами, медалями і кубками.

Оксана ЯКИМЧУК,
головний спеціаліст облцентру «Інваспорт»
http://7d.rv.ua/
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НА РІВНЕНЩИНІ ВШАНУВАЛИ КРАЩИХ ІНВАЛІДІВ-СПОРТСМЕНІВ

Вже традиційне свято «Наша спортивна
гордість» відбулося 10 лютого 2012 р. в обласному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», що у Рівному. Спортсменів
та їх тренерів привітав голова облдержадміністрації Василь Берташ. Він вручив відзнаки
кращим з кращих за підсумками року, а також
передав Центру сертифікат на інфрачервону
теплову кабіну. Процедури в ній замінюють
годинний біг, допомагають позбутися зайвої
ваги та лікують шкіру.
«Мені надзвичайно приємно, що Рівненщина має таких спортсменів. Я сам займався спортом, а тому знаю, скільки зусиль і часу треба
витратити, аби мати результат», – зазначив очільник області на заході. Василь Берташ подякував також тренерам, що вірять у своїх вихованців, та побажав усім, щоб цей рік був
вдалим і щедрим на перемоги.
Загалом торік 10 інвалідів-спортсменів брали участь у Чемпіонатах світу. 4 з них повернулися переможцями, ще 4 вибороли призові місця. 9 представників від Рівненщини торік змагалися за перемогу на чемпіонатах Європи.
Троє з них стали чемпіонами, маємо також 6
призових місць. Рівненщина у 2011 році має і
чотири чемпіони Кубка світу. З такими результатами область – серед кращих в Україні.

http://7d.rv.ua/
U

ВДОМА – ДРУГІ, У ГОСТЯХ – ЧЕТВЕРТІ

У Рівному відбувся відкритий Кубок Рівненської області з пауерліфтингу, в якому взяло
участь понад 60 спортсменів з Млинівського,
Корецького, Сарненського, Березнівського районів та міст Рівного, Кузнецовська, Нетішина
та Луцька. В загальнокомандному заліку перше
місце виборола команда Кузнецовська. На другому місці – рівняни і замкнули трійку призерів
спортсмени Млинівського району.
На початку листопада на спортивній базі
паралімпійської та дефлімпійської підготовки
та реабілітації інвалідів в Євпаторії відбувся
чемпіонат України з футболу серед спортсменів
з наслідками ДЦП. Участь у змаганні взяли
одинадцять збірних команд з Донецької, Харківської, Хмельницької, Луганської, Чернігівської, Волинської, Сумської, Рівненської, Дніпропетровської, Черкаської областей та Києва.
Програвши команді з Волині (0:2), в решті матчів наші спортсмени перемогли Донецьк (12:0),

Сайт Рівненської ОДА
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/
U
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ
Крістофер Рів (англ.
Christopher
D'Olier
Reeve) (25 вересня 1952
– 10 жовтня 2004) – американський актор театру
та кіно, режисер, сценарист, суспільний діяч.
Світова популярність
прийшла до нього після
виконання ролі Супермена в однойменній американській кінострічці 1978 року та її продовженнях. Грав у театрі, брав участь у роботі над
документальними фільмами та науковопізнавальними програмами. Долучався до благодійних акцій та кампаній на підтримку діячів
мистецтва у різних країнах, захисту навколишнього середовища, дітей та прав людини, ін.
Грав на піаніно, був спортсменом, виконував трюки у фільмах, двічі самостійно перелітав
Атлантику на маленькому літаку, був досвідченим наїзником, яхтсменом, аквалангістом,
дельтапланеристом.
В 1995 році під час кінних перегонів актор
впав з коня та травмував шийні хребці. Паралізованого К. Ріва лікарі не поставили на ноги,
проте врятували життя, провівши унікальну
операцію. З того часу Рів присвятив своє життя
реабілітаційній терапії та спільно з дружиною
відкрив центр із навчання паралізованих людей
навикам самостійного існування.
Дев’ять останніх років життя, перебуваючи
в інвалідному візку, актор продовжував працювати на телебаченні, в кіно та вів активну громадську діяльність.
Стіві
Вандер
(Stevie
Wonder, справжнє ім'я Стівленд
Гардвей
Джадкінс
(Steveland Judkins) народився
13 травня 1950, Сегіноу, Мічіган, США) – американський
сліпий музикант, соул-співак,
піаніст, ударник, харпер, композитор, аранжувальник, автор текстів, продюсер, суспільний діяч.
25-кратний лауреат премії Греммі. Один з основоположників класичного соула і R’n’B. Стіві –
один з найбільш відомих вокалістів у світі. За
життя визнаний генієм у віці 12 років. Втратив зір
у ранньому дитинстві. Певною мірою сліпота музиканта була викликана лікарською помилкою.
Стіві був народжений передчасно, судини його
очей ще не розвинулись правильно. Це типове
захворювання недоношених дітей. У його інкубатор була подана велика доза кисню, яка ускладнила процес розвитку сліпоти. Сам музикант в
інтерв’ю CNN сказав, що лікарі пізніше знайшли
закономірність такого впливу кисню на недоношених дітей з його захворюванням.
С. Вандер один із музикантів, який фактично
визначив популярні стилі «чорної» музики середини ХХ століття – ритм-енд-блюз і соул.
Ім’я Вандера занесено до «Зали слави рок-нрол» (1989 р.), «Зали слави композиторів» (1983 р.).
За свою кар’єру він записав понад 30 альбомів.
Найвідомішими піснями Стіві Вандера вважаються «Isn't She Lovely», «I Wish, Sir Duke»,
«Pastime Paradise», «Send One Your Love», «Happy

Birthday», «For Your Love», «Part-Time Lover», «I
Just Called To Say I Love You» та багато інших.
Стіві Вандер також співпрацював з багатьма музикантами різних країн, серед його хітів – пісня
Ебоні та Івори записана спільно з Полом Маккартні. Також музикант співпрацював з Джоном
Ленноном, Бобом Діланом, Реєм Чарльзом та іншими відомими музикантами.
Міґель де Сервантес Сааведра (29 вересня
1547 – 23 квітня 1616) – іспанський
новеліст,
драматург і поет, класик
світової літератури («Галатея», «Дон Кіхот» (ісп. El
ingenioso hidalgo don Quixote
de la Mancha), «Мандри
Персилеса і Сигизмунди»).
Відомий,
передусім,
написанням твору "Дон
Кіхот", який багато критиків
називають першим сучасним
романом та одним із найкращих творів світу.
Ходив під вітрилами, брав участь у битвах на
морі і на суші, потрапив у полон та дивом уникнув страти. В 1571 році Сервантес перебував на
військовій службі військового флоту, брав участь
у битві при Лепанто, де був важко поранений, і як
наслідок, втратив ліву руку. Не змирившись із
долею ветерана-інваліда, Сервантес продовжив
військову службу.
Він написав, що «позбавивши мене лівої руки,
Бог змусив мою праву трудитися сильніше та сильніше».
Борис Михайлович Кустодієв (7 березня,
1878, Астрахань – 26 травня, 1927,
Ленінград) – російський художник
19-20 століть. Майстер психологічного
портрета,
побутової картини, театральний
декоратор, автор книжкових ілюстрацій. Деякий час працював у сатиричних періодичних виданнях на
початку 20 століття. Навчався у
Петербурзькій Академії мистецтв
спочатку в майстерні В. Є. Савинського, пізніше –
у І. Є. Репіна. В 1909 році 30-літній Кустодієв обраний художником Академії мистецтв.
Б. Кустодієв захворів на туберкульоз хребта,
як наслідок – інвалідність. З 1916 р. він був прикутий до інвалідного візка. Відчуття, що життя
покидає його, призводило до сплесків активності.
Художник, незважаючи на важкий стан, наважувався навіть на подорожі.
Найкраще про свої твори сказав сам художник: «Я хотел выразить в моих вещах любовь к
жизни, радость и бодрость, любовь к своему,
«русскому» – это всегда был единственный "сюжет" моих картин...».
Серед його полотен: «Портрет співака Ф. Шаляпіна», картини: «Ярмарок», «Купчиха на прогулке», «Купчиха с зеркалом», «Русская красавица», «Русская Венера» та багато інших.
Картини Кустодієва знаходяться в Третяковській галереї в Москві, в Русском музее в Петербурзі, в інших художніх музеях.

Джерело: http://uk.wikipedia.org,
http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=551
U
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Навіщо крокодили ковтають камені? Крокодили наповнюють свої шлунки не лише тваринами,
яких спіймали, але і каменями. Вірніше, саме тому,
що в раціон звичайного крокодила входять черепахи, риба, птахи, жирафи, буйволи і навіть леви, крокодилові необхідні в шлунку камені, аби всю цю їжу
перетравити. Крім того, камені служать баластом
при зануренні під воду.
Китове молоко жирніше від людського в 10 разів. І як це матері-кити примудряються вигодувати
дитинчат завдовжки близько 10 метрів? Це й справді
нелегко: мати скороченнями спеціальної мускулатури випліскує молоко в рот дитинчаті, яке подібно до
людської дитини з самого народження уміє триматися за сосок (у китів вони є!). А молоко китів приголомшує своєю поживністю, адже за день китиня набирає до 90 кілограмів!
Як птахи орієнтуються в польоті? Я думаю, багатьом цікаво, як же птахам вдається без карт пролітати тисячі кілометрів і безпомилково потрапляти в
призначений пункт. Виявляється, для орієнтації птахи
використовують «вбудовані» матір'ю-природою феромагніти, з допомогою яких вони орієнтуються по
магнітних полях планети. Крім того, голуби, наприклад, здатні запам’ятовувати прикметні особливості
на землі, за якими і орієнтуються.
Взимку для бобрів у добі – 29 годин. Коли настає
зима, бобри стають справжніми «домосідами», адже
вони зовсім не виходять зі своїх темних нір, що складаються з мулу і дерева. У теплу пору року ці нічні
тварини виходять з житла із заходом сонця, а приходять зі світанком. Проте в темних норах взимку у бобрів збивається добовий режим, і для них у добі «вміщається» 29 годин.
Кроти зовсім не сліпі. Дослідження останніх років спростували існуючу думку про те, що кроти сліпі,
оскільки живуть під землею. Насправді, у кротів досить гострий, хоча і обмежений, зір. А побачене кротом світло служить знаком небезпеки, адже проникнення світла для нього означає не що інше, як те, що в
нору проник хижак.
Риби можуть змінювати стать. Багато видів риб
вміють змінювати стать, залежно від гормонального
циклу і навіть від довкілля. А деякі представники мають органи обох статей одночасно. На фотографії –
риба-клоун, яка протягом життя може побувати і в ролі
самця, і в ролі самки.
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Альтруїзм у природі. Багато хто думає, що в дикій
природі немає місця альтруїзму між тваринами, так як
в умовах природного добору виживає найсильніший.
Проте вчені наводять безліч прикладів, доводячи зворотне. Наприклад, нещодавно вдалося довести, що
пташенята багатьох видів птахів видають спеціальні
звуки, що оповіщають своїх родичів про те, що знайдена їжа. На фотографії – найбільш альтруїстичні,
сурікати.
Унікальна кровоносна система жирафи. Оскільки
мозок жирафи підноситься над власним тілом на висоту
5 метрів, постає проблема кровопостачання мозку. Виявляється, аби доставити кров на таку висоту, у жирафа
є серце, вдвічі сильніше, ніж, наприклад, у корів; специфічна будова вен запобігає різкому приливу крові під
час опускання голови вниз. Та аби кров не застоювалася
в ногах, у жирафа шкіра на ногах незвичайно натягнута.
От природа постаралася!
У слонів відмінна пам'ять. Мозок слонів – найбільший серед ссавців, його вага складає близько
5 кілограмів. Хоча заміряти інтелект у тварин дуже
складно (це важко зробити і у людей), проте співвідношення маси мозку і тіла наближається до аналогічного
показника в шимпанзе, що свідчить про високі розумові
здібності. Принаймні останні дослідження доводять
відмінну пам'ять у цих гігантів.
Папуги не лише наслідують звукам. Існує думка,
згідно з якою папуга, що «говорить», просто відтворює
почутий набір звуків. Проте тридцятирічне вивчення
такої здатності наших пернатих друзів показує зворотне. Виявляється, папуги можуть вирішувати прості лінгвістичні завдання на рівні 4-6-річних дітей, і навіть
комбінувати завчені слова в нові одиниці.
Джерело: http://www.eco-live.com.ua/content/ts%D1%96kav%D1%96-fakti-pro-tvarin
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ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ДНІВ ТИЖНЯ?
Назви днів тижня в європейських мовах (у європейських, але не
в українській!) – латинського походження. Слово «неділя» перекладається з латині як
день Господа, «понеділок» – місячний день, «вівторок» – день Марса, «середа» – день
Меркурія, «четвер» – день головного бога Юпітера, «п'ятниця» – день Венери, богині
любові і краси, «субота» – просто сьомий день тижня. Саме слово «тиждень» у європейських мовах походить від слова «сім». А тиждень починається не з понеділка, а з неділі,
саме тому понеділок − другий день тижня.
ЧИ ІСНУЄ МУЗЕЙ ШОКОЛАДУ?
Ви, напевно, знаєте про художні музеї, у яких виставляються картини й інші витвори мистецтва. Але чи відомо вам, що існує справжній музей шоколаду? Він знаходиться в Байонні, Країні Басків. А можливо, вас цікавлять лимонад і кока-кола? Так у Валоні, у Нормандії, існує музей напоїв. Взагалі у всіх провінціях Франції є дуже цікаві колекції. У Руане існує музей дзвонів, у Сомюре
– музей коней, музей машин у Компьєні, музей маріонеток у Ліоні, музей птахів у Шатодуне, музей млинів у Мулене. У Кутюр-буссе є музей музичних інструментів, а в
Э-де-Роз – музей троянд.
Джерело: http://anddnz22.dnepredu.com/uk/site/links.html
ЦІКАВИНКИ

U
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ЗАБАВКА

1. Є у кошику суниці,
І малина, й полуниці.
Спробуйте слівце дібрати,
Щоб разом усе назвати.
2. Ні гілка, ні листок,
А на дереві росте.
3. Стоїть при дорозі
На одній нозі.
І шапочку має,
Та нікого не вітає.
4. Тихо під листочком
Синя ягідка сховалась.
Ми її знайшли
Та додому понесли.
5. Сини в шапках,
А батько – ні.

6. Яскраві пелюстки
І запах пречудовий.
І хочеться усім
Побачити їх знову.
7. Зимою і літом
Одним цвітом.
8. У зеленім кожушку,
В костяній сорочці.
Я росту собі в ліску,
Всім зірвати хочеться.
9. На літо одягається,
А на зиму одежі
цурається.

Відповіді на кросворд «Дари лісів»
Відповіді: 1. Ягоди. 2. Кора. 3. Гриб. 4. Ожина. 5. Жолуді. 6. Квіти. 7. Сосна. 8. Горіх. 9. Дерево.
За матеріалами сайта: http://vilne.org.ua
U
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ______________________________________________"Інва.net " № 26
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 22 лютого 2006
року «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками
деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення» інваліди всіх категорій, ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» забезпечуються безплатними путівками до санаторно-курортних закладів.
Вищевказані особи повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати
на обліку в органах праці та соціального захисту населення для санаторнокурортного лікування.
Рівненський обласний центр професійної реабілітації інвалідів проводить навчання інвалідів за спеціальностями швачка та оператор комп’ютерного
набору. З питаннями проходження професійної реабілітації інвалідам необхідно
звертатись в управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів за місцем проживання.
Рівненський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
проводить соціальну реабілітацію дітей-інвалідів до 18 років. З питання проходження соціальної реабілітації законним представникам дітей-інвалідів необхідно звертатись в управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій,
міськвиконкомів за місцем проживання дитини-інваліда.

Державною службою зайнятості впроваджено безкоштовну соціальну
послугу – мобільний сервіс «Пошук роботи». Для того, щоб скористатися
ним, необхідно набрати SMS-повідомлення на номер 730. Послуга також
доступна зі стаціонарного телефону: 0-800-50-50-60.

«СТРУНИ ДУШІ»
Приймаються творчі доробки громадян
України з інвалідністю.
За номінаціями:
«Літературна творчість» (проза, поезія) –
не більше 10 віршів чи оповідань українською
(російською) мовою, друкованих або розбірливо
написаних, обсягом до 5 арк., чи авторські збірки (з поміткою творів);
«Декоративно-прикладне мистецтво» (вишивка, розпис, вироби з лози, соломи, коренепластика, аплікація, кераміка, ікебана тощо);
«Образотворче мистецтво» (усі форми).
Звертаємо увагу, слід надсилати не роботу
чи виріб, а лише їх кольорові фотознімки.
Фото кожної роботи окремо – крупним
планом (мінімальний друкований формат –
10х15 см або цифровий фотофайл – не менше
500 kb).
Окремо – список робіт із їх назвами.

Автору слід обов'язково додати:
1) коротку автобіографію з віхами життєвого та творчого шляху (вказати ім'я, по батькові, прізвище – повністю, домашню адресу,
контактний телефон);
2) власну фотокартку (бажано кольорову).

Роботи можна надсилати як на електронну, так і поштову адреси редакції щомісячного інформаційного та наукововиробничого журналу «Соціальний захист» – вул. Фролівська, 4, м. Київ-70,
04070; e-mail: socinform@bg.net.ua, з поміткою «На конкурс».
Деталі за телефоном: (044) 417-17-95.
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АНКЕТА_______________________________________________________________Інва.net № 26

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
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Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики та інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
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Дякуємо за співпрацю!
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу та наукової роботи)
E-mail:library@libr.rv.ua

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
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Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики та інше.
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Дякуємо за співпрацю!
Анкету надсилайте на адресу:
33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу та наукової роботи)
E-mail:library@libr.rv.ua

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

Видавництво «Волинські обереги».
33028 м. Рівне, вул. 16 Липня, 38; тел./факс: (0362) 62-03-97; e-mail:oberegi@mail15.com
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи ДК № 270 від 07.12.2000 р.
Віддруковано в друкарні видавництва «Волинські обереги».
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