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Погляди, висловлені в бюлетені, не обов’язково відображають позицію Європейського Союзу.

ДЕРЖАВА, ВІДКРИТА ДО ЛЮДЕЙ

Ви колись замислювались – у якій країні хочете жити, де волієте,
щоб жили ваші діти, і яким бачите власне майбутнє? Впевнена, що
більшість змалює у своїй уяві державу, яка дбає про своїх громадян,
де комфортно та безпечно жити, працювати, народжувати та
виховувати дітей. А ще – де, поважають людську гідність і
дотримуються єдиних для всіх громадян законів, незалежно від їх
соціального статусу чи, приміром, матеріальних статків.

А тепер порівняйте: у якій країні ми живемо зараз? Чи багато з
нинішнього сьогодення співпадає з омріяним майбуттям, і що
робить конкретно кожен з нас, аби сучасна Україна стала
успішною цивілізованою та справді європейською державою.

Очевидно, що сильна держава неможлива без розвиненого грома-
дянського суспільства. Його підґрунтя складають три кити: приватна
власність, розвинені правові відносини, а також самостійні і впевнені
у своїх силах люди. Громадський та державний сектори складають
єдину збалансовану систему суспільного життя, до якої належить ще
й комерційний сектор.

У світовій практиці для подолання розриву між владою та громадою
діють, так звані, «програми участі», які спрямовані на розширення
безпосередньої участі громадськості в процесах прийняття найваж-
ливіших управлінських рішень. Отож, практично прийняття жодного
важливого рішення не відбувається без участі громадськості. 

Адже демократія відрізняється від інших політичних систем саме рів-
нем участі громадян в процесі управління, що не закінчується кабіною
для голосування, а проявляється у щоденній діяльності.

В Україні вже почався поступовий і складний процес налагодження
співпраці між громадським та державним секторами на рівні місцевого
самоврядування, що є передумовою розвитку громадянського сус-
пільства. Таке партнерство покликане створити умови для макси-
мально швидкого і ефективного реагування на місцеві потреби.

Тим паче більшість громадських організацій у своїй діяльності перей-
маються багатьма проблемами, над якими працюють державні та му-
ніципальні органи (турбота про малозабезпечених, хворих, соціально
незабезпечених громадян, сприяння вихованню та освіті дітей і під-
літків, збереження та розвиток культури тощо). Тому часто громадські
організації розглядаються як альтернативний інструмент державного

регулювання, за допомогою якого необхідні послуги можна надавати
більш адресно, мобільно та дешево.

З іншого боку, громадські організації потребують матеріальної підт-
римки на реалізацію своїх проектів з боку держави та органів місце-
вого самоврядування. Тож надання їм допомоги для вирішення сус-
пільно-важливих питань сприятиме досягненню цілей з меншими
затратами бюджетних ресурсів.

Цікаво, що в Україні рівень довіри до інститутів громадянського сус-
пільства є вищими за рівень довіри до Президента України, уряду,
Верховної Ради, місцевих органів влади, міліції, прокуратури, суддів
та політичних партій.

І хоча поки громадянське суспільство в Україні знаходиться у процесі
формування, але в нього є майбутнє. Зокрема, вже сьогодні є конкрет-
ний, «працюючий» досвід співпраці держави та громадського сектору. 

Перспективою ж розвитку громадянського суспільства у нашій державі
є зміна поколінь та активізація участі громадян у суспільному житті.

СЛОВО ВІД РЕДАКТОРА
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ЦІКАВО ЗНАТИ:

За результатами анкетування:

 У тренінгах взяли участь 120
батьків (100%), із них: 96%
жінок та 4% чоловіків.

 Учасники віком до 30 років –
51%, віком після 30 років –
49%.

 Сімей, які виховують 1 дитину,
– 55%, сімей, які виховують 2
дитини, – 35%, багатодітних
родин – 10%.

 Сім’ї, які перебувають у шлюбі,
– 80%, проживають у
громадянському шлюбі – 8%,
розлучені – 10%, вдови – 2%.

 Отже, повних сімей – 88%,
неповних – 12%. У сім’ях
учасників виховується всього
192 дитини.

 Працюючих осіб – 80%,
непрацюючих осіб – 20%. 

 Батьків, які читають літературу
що до виховання дітей – 35%,
батьків, які цим не цікавляться
– 65%.

Теми, які цікавлять батьків
найбільше:

 особливості виховання дітей та
спілкування з ними;

 діагностика психічного
розвитку дитини відносно віку;

 сімейні стосунки та їхній вплив
на розвиток психіки дитини;

 статеве виховання дітей
дошкільного віку;

 страхи дітей раннього віку;

 особливості виховання дітей із
двійні;

 дитячі ревнощі;

 дитячі конфлікти; 

 дитячі капризи;

 дитяча сором’язливість;

 гіперопіка дитини.
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ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: м. КАНІВ

РЕЦЕПТ ЩАСЛИВОГО ДОВГОЛІТТЯ СІМ’Ї

Чи можливо виховати дитину слухняною та розумною не застосовуючи фізичних
покарань та примусу? Як налагодити дружні та довірливі стосунки у родині? Чому
батькам варто піклуватись не лише про дітей, але й не забувати про себе? Відповіді на всі
ці та багато інших не менш актуальних питань, з якими стикається практично кожна
сім’я дає проект «Білі плями сімейного виховання», який впродовж минулого року
реалізовувався в Каневі. У його втіленні сприяв Український фонд «Благополуччя дітей за
фінансування Європейського Союзу в межах Програми Європейської комісії на
підтримку демократії та прав людини.. 

У рамках реалізації проекту «Білі плями сімейного виховання» у восьми дошкільних
закладах міста Канів відбулись тренінги для батьків, які мають дітей-дошкільнят, у рамках
навчальної програми з відповідального батьківства. Всього відбулось 32 заняття за чотирма
тематичними напрямками. А саме: «Сучасні методи догляду у вихованні та розвитку дітей
дошкільного віку», «Батьки: вчимось піклуватись про себе», «Особливості ефективного спіл-
кування з дитиною» та «Дисципліна без покарань». 

Також під час тренінгів були переглянуті відеоматеріали з курсу «Батьківство в радість». Зо-
крема, «Батьківський арсенал», «Колеса спілкування», «Приборкувачі стресів», «Управління гні-
вом», «Активне та пасивне слухання» та інші. Загалом участь у такому навчанні взяли 120 батьків.

Директор Канівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ва-
лентина Яворська розповіла, що окрім корисної інформації щодо особливостей спілку-
вання у родині та повноцінного виховання дитини під час тренінгів, кожен з батьків ще
мав змогу безкоштовно проконсультуватись з психологом та логопедом. 

Під час такого спілкування дорослі отримували рекомендації та поради щодо нала-
годження взаєморозуміння у сім’ї та розвитку дитини. Зокрема, роз’яснення особливостей
психічного розвитку дітей раннього віку, діагностики їх психічного розвитку, особливості
спілкування з дітьми різного типу, характеру та темпераменту.

– Реалії сьогодення доводять, що більшість сучасних батьків не знають та не
вміють розвивати своїх дітей, або не мають часу цим займатися, вважаючи головним
– матеріальне забезпечення. В свою чергу це породжує ряд проблем, як-то сімейне на-
силля, бездоглядність та соціальне сирітство, – наголошує Валентина Яворська. 

За її словами, батькам сподобалась форма проведення, зміст та тематика тренінгових
занять. Особливий інтерес був до теми «Дисципліна без покарання». На жаль, більшість
батьків визнавали, що інколи у вихованні дітей застосовують фізичні чи інші форми пока-
рання. Частим було питання «Як навчитися не кричати на дитину». Також новим для батьків
була тема «Батьки піклуймося про себе». 

– Цікаво, що під час навчання досить жваву дискусію викликало запитання щодо
того скільки часу і як вони приділяють собі увагу. Але потім, після обговорення, батьки
погоджувалися з тим, що, дійсно, важливо піклуватись й про себе. А на наступному тре-
нінгу вже розповідали про свої «надбання» в цьому питанні, –  з посмішкою згадує Вален-
тина Яворська. 

Приміром, вже після першого тренінгу дорослі відмічали, які зміни відбулися у них
вдома, як вони змінили своє ставлення до дітей та членів родини. Зокрема, казали, що тепер
більше уваги приділяють собі, з розумінням ставляться до бажань дитини, більш спокійно
реагують на істерику сина чи доньки. А також з приємністю відзначали, що рідні помічають
позитивні зміни в родині, зауважуючи, що й надалі працюватимуть над собою, уважніше
ставитимуться до дитини тощо.

Таким чином кожен з них отримав стимул для саморозвитку. Адже батьки пересвідчились,
що запропоновані фахівцями методи спілкування в родині – дієві та мають гарні результати.
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Також на прохання батьків тренери підготовили список літератури,
фільмів про виховання, самовиховання і розвиток особистості.

До речі, як зауважила Валентина Євгенівна, батьки не лише ви-
словлювали вдячність за заняття та отримані знання, але й виявили
бажання й надалі розвиватись у цьому напрямку. Тому після останнь-
ого тренінгу був складений список батьків, які бажають удосконалю-
вати свої знання щодо виховання дітей і після завершення проекту.
Аби у подальшому вибудовувати доброзичливі стосунки у родині, які
базуються на довірі, любові та повазі одне до одного.

– Під час занять батьки неодноразово наголошували наскільки
корисною та актуальною є інформація, яка подається під час тре-
нінгів. І саме зараз, коли у них виникає багато питань щодо розвитку
дітей раннього віку. Та як погано, що такого навчання вони не мали
змоги отримати раніше. Адже, на жаль у місті немає практики
проведення подібних заходів, – говорить Валентина Яворська.

У рамках проекту були розроблені та надруковані інформаційно-
просвітницькі матеріали, щодо питань виховання та розвитку дітей
дошкільного віку, які були роздані батькам. 

Після всіх занять та консультацій у рамках проекту, в грудні ми-
нулого року пройшло засідання круглого столу «Відповідальне бать-
ківство та актуальні проблеми у вихованні дітей дошкільного віку».
На засіданні були присутні завідуючі дошкільними закладами, пси-
хологи, батьки, які брали участь у тренінгах та консультаціях. 

Під час обговорення кожен з них наголосив на актуальності та
важливості цього проекту. Адже отримані під час навчання знання та
освітня література врятує чимало родин від непорозумінь та кон-
фліктів, навчивши мудрому, уважному та люблячому спілкуванню з
рідними, що є запорукою щасливого сімейного довголіття.

ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗІ … ЗНАНЬ

«На власні очі» – так називається соціально-просвітницький проект, що демонструє яким насправді є світ алкогольного, наркотичного
чи цигаркового дурману. Та що криється під оманливою обгорткою, так званого, «легкого» задоволення. Про все це і багато іншого
йшлось на інтерактивних заняттях для підлітків, організованих у рамках цього проекту у школах Канева та Канівського району.
Його ініціатором виступили Канівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Канівською
міськрайонною благодійною організацією «Чисте серце». 

Як повідомила директор Канівського
районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Катерина Макаревич, з травня
2012 року в місті Каневі та Канівському районі
тривала робота з реалізації проекту «Інтерак-
тивні заняття профілактичного спрямування
для підлітків м. Канева та Канівського району
«На власні очі» з використанням відеомате-
ріалів».

– Для нашого регіону цей проект над-
звичайно актуальний. Оскільки місто Канів

знаходиться на третьому місці в Черкаській
області по захворюваності на ВІЛ-інфек-
цію/СНІД та має високий показник хворих
на наркоманію та алкоголізм, – наголошує
Катерина Павлівна.

За її словами, лише 15 відсотків дітей м.
Канева та Канівського району – фізично здорові.
Причинами цього є наслідки чорнобильської
аварії, поганого екологічного стану та гіподинамії.
Коли ж до цих складових додати ще й шкідливі
захоплення молоді алкоголем, наркотиками та

тютюном, то результат може бути критичним.

НФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ:

У банку даних сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах Канівського районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді знаходиться 155 сімей, в яких виховується
408 дітей. Основною причиною такої статистики
є алкогольна залежність батьків. 

продовження на стор. 4  î
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ДУМКИ З ПРИВОДУ:

Під час анкетування учні мали
змогу висловити свої думки та
враження від занять, які
проходили в рамках проекту «На
власні очі». Ось деякі з них:

«Мені сподобалось те, що вся
інформація була викладена
детально з наведенням
прикладів, у мене змінилась
думка з приводу куріння,
алкоголю та наркотиків»

«Я вважаю що більш за все на
людей впливають не слова, а
наявні приклади, потрібно більше
відео. Дякую Вам за захід»

«Тепер своє майбутнє я бачу без
алкоголю, тютюну та наркотиків»

«Велике Вам спасибі ! Я вагалась,
чи будуть в моєму житті алкоголь
та куріння, тепер я впевнена – НЕ
БУДЕ! Лекція та статистика
справили на мене велике
враження»

«Сьогоднішня зустріч мене дуже
вразила. Я дізналася багато
нового та цікавого. В
майбутньому житті, коли я стану
дорослою людиною, не хочу
бачити ні алкоголю, ні сигарет, ні
наркотиків. Я бажаю стати
лікарем та допомагати тим
людям, які залежні від цих
згубних звичок»

«Я не хочу, щоб те, що я побачив
було в моєму житті»

«Презентація мені дуже
сподобалась, але, якщо чесно,
мені було трохи огидно через те,
до чого призводить куріння,
алкоголізм, наркоманія»

– Підлітковий вік для школярів є досить складний. Нерідко в цей час молодь вдається
до необдуманих вчинків. Як-то: вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюну. Тому
проект був спрямований саме на учнів підліткового віку 13-14 років, – зауважує Катерина
Макаревич.

Загалом у ході проекту профілактичним навчанням було охоплено понад шістсот учнів
7-8 класів шкіл міста Канева та Канівського району. Тренерами проекту проведено 28 відео-
лекторіїв щодо небезпеки алкоголю, наркотиків та тютюну в 15 навчальних закладах.

Під час інтерактивних занять використовувались відеоматеріали з конкретними при-
кладами та наочними ілюстраціями наслідків для фізичного та психічного здоров’я людини
від таких захоплень. Під час таких просвітницьких заходів підлітки мали змогу обговорити
побачене і почуте з досвідченими спеціалістами, зробивши відповідні висновки для себе.

Катерина Макаревич зауважує, що під час занять було проведення опитування серед
школярів, аби дізнатись, що вони думають стосовно згубних звичок. 

– Анкетування засвідчило, що підлітки усвідомлюють небезпеку від цих «іграшок су-
часності». А також розуміють перевагу здорового способу життя і безпечної поведінки для
свого перспективного майбутнього. Саме цього ми прагнули досягнути, реалізуючи проект
«На власні очі». Адже у двобої з підступними звичками перемагає лиш той, хто знає про їх
небезпеку, обходячи боком ці отруйні залежності, – наголошує Катерина Павлівна.
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ЦЕНТР ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РОЗКРИВАЄ
ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ

«Народження особистості» – так називається Центр денного перебування та розвитку для
дітей і підлітків, який успішно діє в Черкасах з травня минулого року. Його відкриттю
сприяв Український фонд «Благополуччя дітей» за ініціативи міської дитячої громадської
організації «Грані» та соціального партнерства Черкаського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді. Фінансування надав Європейський Союз.

Директор Черкаського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Тетяна Скляренко розповіла, що діяльність
Центру денного перебування та розвитку в
першу чергу націлена на дітей та підлітків з
сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах. 

– Центр охопив змістовним дозвіл-
лям та творчими заходами понад ста ді-
тей із уразливих сімей. Таким чином ми
фактично забрали їх з вулиці, запропону-
вавши цікаву та корисну альтернативу
проведення вільного часу. Адже, залишені
напризволяще, вони нерідко стають на
хибний шлях злочинності та хуліганства.
Цікаво, що вже з перших днів перебування
у Центрі дітям так сподобалось, що вони
не пропускали жодного заняття, – гово-
рить Тетяна Віталіївна. 

До речі, бажаючих відвідувати заняття
завжди вистачає. Під час навчального року
Центр проводить свою роботу з дітьми у по-
заурочні години. Центр відвідують діти віком
від 7 до 15 років, які із задоволенням зай-
маються у творчих студіях з вокалу, акторсь-
кої майстерності, хореографії та дизайну.
Вихованці Центру за віком поділені на се-
редні та старші групи.

За словами начальника управління
освіти департаменту освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради Євгена
Степка, мерія Черкас активно сприяла у ство-
ренні Центру денного перебування та роз-
витку на території нашого міста. Адже розу-
міла, з якою метою він створюється, та які
завдання перед собою ставить. Зокрема, за
підтримки міської влади було виділено при-
міщення під майбутній Центр. Також на етапі
його створення активно надавалась інфор-
маційна та консультаційна допомога.

– Можу з впевненістю сказати, що
Центр денного перебування та розвитку
потрібен місту, бо допомагає вирішувати
питання з організації дозвілля дітей. Ми го-
тові й надалі підтримувати роботу
Центру в рамках спільної діяльності. Цьо-
горіч у міському бюджеті передбачені
кошти на гранти на культурні та соці-
альні проекти, які реалізують громадські
організації. Скористатись такою підтрим-
кою з міського бюджету може і Центр ден-
ного перебування та розвитку, подавши
свій проект на фінансування з міського
бюджету, – розповів Євген Петрович.

Впродовж осінньо-зимових місяців у
Центрі денного перебування та розвитку дітей
тривала активна творча робота з підготовки
до різноманітних святкових заходів. Свої во-
кальні та хореографічні постановки вихованці
Центру демонстрували жителям мікрорайону
«Привокзальний» на «Святі врожаю». Також
відбувся виїзний концерт за їх участю для жи-
телів села Степанки. 

У грудні минулого року талановиті діти
Центру підготували яскраву передноворічну
програму. Зокрема, з нагоди свята Святого Ми-
колая вони виступили для учнів спеціалізова-
ної школи-ітернат №16. А напередодні Нового
року взяли участь у святкових концертах, які
відбулись у приміщенні міського Будинку куль-
тури та Палаці культури «Дружба Народів». 

У січні цього року була представлена по-
становка зимової казки за участю всіх вихо-
ванців Центру розвитку дітей та молоді, на
якому були присутні батьки та представники
міської влади. Не менш яскравим і видовищ-
ним видався концерт, підготовлений талано-
витими дітьми, до Дня Святого Валентина,
який пройшов у приміщенні Черкаської місь-
кої загальноосвітньої школи №8.

ВАРТО ЗНАТИ:

Центр денного перебування та
розвитку для дітей та підлітків
відвідують діти віком від 7 до 15
років. Центр працює шість днів на
тиждень, надаючи безкоштовно
такі послуги:

 постійну роботу майстер-
класів (з вокалу, акторської
майстерності, хореографії,
дизайну та англійської мови);

 проведення тренінгів для
підлітків із самопізнання,
особистісного зростання,
розвитку комунікативних
здібностей;

 регулярне індивідуальне
консультування дітей, підлітків
та батьків (з психологічних,
соціально-педагогічних та
правових питань). У Центрі
працюють психологи та
соціальні працівники,
допомагаючи дітям, а також їх
батькам налагодити
спілкування та подолати
непорозуміння і психологічні
проблеми.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ:

 Черкаська міська дитяча
громадська організація «Грані»
заснована 16 березня 1999
року. Їі діяльність базується на
альтернативних формах
виховання дітей шляхом
творчого розвитку.

 Організація має досвід роботи
з дітьми та молоддю. Зокрема,
проведення акцій, заходів,
програм, реалізація проектів
соціально-просвітницького
напрямку. 

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: м. ЧЕРКАСИ
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ЦІКАВО ЗНАТИ:

Міська громадська організація
«Спілка батьків дітей-інвалідів-
оновлена» налічує близько 80
осіб. Більша частина дітей і
молодих інвалідів має діагноз ДЦП
та вади опорно-рухового апарату.
Організація є членом Національної
Асамблеї інвалідів України.

У Черкасах по вул. М.Конєва, 15/1
розташовується будинок, де
проживає 60 родин, які виховують
дітей та молодь з особливими
потребами. З них  17 відсотків – це
діти-інваліди, решта – інваліди від
18 до 26 років. Громадська
організація «Спілка батьків дітей-
інвалідів-оновлена» об’єднує такі
родини, де мешкають інваліди
різного віку.

Будинок по вул. М.Конєва,15/1 –
це єдина в Черкасах
багатоповерхівка, збудована з
урахуванням потреб людей з
обмеженими фізичними
можливостями. Це стосується як
планування квартир, так і
сходових клітин, ліфтових кабін.
Зокрема, передбачено більші
дверні отвори, ширші коридорні
проходи, а також більші площі
жилих приміщень,санвузлів та
ванних кімнат, що особливо
актуально для людей, прикутих
до інвалідного візка.

– Діяльністю нашого Центру ми спо-
діваємось сформувати активну життєву
позицію підлітків, розвинути відчуття
впевненості та гідності, що допоможе їм у
майбутньому приймати власні виважені
та безпечні рішення, професійно і творчо
реалізуватись у житті, – наголошує Тетяна
Віталіївна.

За її словами, починаючи з вересня ми-
нулого року, в Центрі денного перебування
дітей «Народження особистості» також було
проведено цикл тренінгів для учнів старших
класів на теми: «Як довести що ти правий»,

«Розвиток емпатії», «Дві половинки одного
цілого», «Успішне спілкування».

Під час занять діти у легкій цікавій
формі вчились розуміти та сприймати одне
одного, прислухатись до думок та почуттів
інших. А також вирішували конфліктні си-
туації шляхом мирного обговорення про-
блем і запобігання суперечок.

– У подальшому знання та практич-
ний досвід, отримані дітьми під час тренінгів
допоможуть їм формувати доброзичливі,
приязні стосунки з близькими. Приміром, під
час тренінгу «Дві половинки одного цілого»

молодь готували до подружнього життя, на-
вчаючи гармонійно будувати сімейні сто-
сунки, долати конфліктні ситуації в родині,
відповідально ставитися до планування сім’ї,
– розповіла Тетяна Віталіївна.

За її словами, завдяки цьому проекту нала-
годжена взаємодія, насамперед з родинами
дітей та підлітків, навчальними закладами рай-
ону, а також з місцевими комітетами само-
організації населення. Все це сприяє
розв’язанню соціальних питань сімей, де є
діти та підлітки, які опинилися у складних
життєвих обставинах.

МАЙБУТНЄ СВОЇМИ РУКАМИ

Родина, на чиї плечі випав нелегкий тягар – виховувати дитину-інваліда, подекуди
почувається безпорадною та ізольованою від повноцінного життя в суспільстві. Допомогти
повірити в те, що  люди з особливими потребами теж можуть цікаво і корисно проживати
кожен свій день, дізнаючись щось нове, спілкуючись з друзями, колегами по навчанню або
спільному хобі,  покликаний проект «Повіримо у своє майбутнє». 

Його ініціатором виступила Черкаська міська громадська організація «Спілка батьків
дітей-інвалідів - оновлена», яка об’єднує родини спеціалізованого будинку для сімей з
інвалідами по вул. Конєва 15/1 у Черкасах. 

Заступник голови громадської організації «Спілка батьків дітей-інвалідів-оновлена»
Ліана Деркач наголошує, що з кожним роком в нашій державі збільшується кількість сімей,
які мають дітей з обмеженими можливостями. Тоді як реалії сучасного життя засвідчують,
що, на жаль, суспільство поки не готове до прийняття  таких людей. Зокрема, через брак
фахівців, здатних допомогти у соціалізації молодих інвалідів та їх родин. Також нині
відсутня фахова консультативна служба, де батьки, які виховують дітей-інвалідів, мали б
можливість отримати поради та психологічну підтримку щодо виховання та соціалізації
дітей і молоді з обмеженими можливостями. Адже  часто вони зосереджуються на хворобі
своєї дитини, обмежуючи коло спілкування з оточуючими. Більше того нерідко їм дово-
диться залишити роботу, щоб забезпечити постійний догляд. 

– З огляду на все це  у батьків, які доглядають дитину з функціональними обме-
женнями, виникає підвищений страх перед життєвими проблемами, побоювання і не-
впевненість у собі. Тоді як проект «Повіримо у своє майбутнє» спрямований на подолання
усіх цих проблем, пропонуючи  шляхи їх вирішення. Перш за все – шляхом інформаційно-
просвітницької та соціальної роботи, – наголошує Ліана Михайлівна. 

У процесі реалізації проекту «Повіримо у своє майбутнє»  учасники  мали змогу роз-
ширити сферу спілкування, обмінятись досягненнями та позитивним досвідом у вирішенні
проблем, розвивати творчі та професійні  здібності  людей з особливими потребами. 

У Черкасах проект «Повіримо у своє майбутнє»  розпочав свою роботу з травня 2012
року, успішно втіливши заплановане.

Зокрема, після організаційно-підготовчих заходів у вересні 2012 року були сформовані
дві групи батьків з числа тих, які виховують дитину з особливими потребами. Для них були
проведені  тренінги щодо формування позитивного ставлення до життя, перегляду особистих
життєвих цінностей, особистісного розвитку та, як наслідок, – зміни моделей поведінки.

Всього навчання пройшли  40 осіб цієї категорії. Тренінги проводили кваліфіковані
спеціалісти Черкаського міського Центру практичної психології та соціальної роботи при
Черкаському методичному кабінеті установ освіти, а також Черкаського міського Центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.
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ТЕПЛО СІМЕЙНОГО ВОГНИЩА

У м. Жовті Води Дніпетропетровської області  вже немає інтернату для дітей. Віднедавна усі його 37 юних вихованців живуть у повних
родинах, де є батьки, брати та сестри. І байдуже, що більшість з них – нерідні. Адже  ті, у кого в серці живе любов, здатні обігріти своєю
теплотою і турботою не лише  рідних діток, але й тих, кого доля обділила батьківською увагою.

Такого результату вдалось досягнути  завдяки уні-
кальному соціальному проекту «Кожній дитині потрібна
родина», який розпочав реалізацію торік у м. Жовті Води
Дніпропетровської області. А також  успішній  співпраці
служби у справах дітей виконавчого комітету Жовто-
водської міської ради, яка, за результатами своєї роботи
ввійшла в трійку кращих служб у справах дітей  Дніпро-
петровської області. 

Головною метою проекту «Кожній дитині потрібна
родина» є допомога у влаштуванні дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають
в інтернатах, у сімейне оточення. Допомогу у реалізації
проекту надав Український фонд «Благополуччя дітей за
фінансування Європейського Союзу в межах Програми
Європейської комісії на підтримку демократії та прав
людини. 

Як розповіла головний спеціаліст служби у справах
дітей виконавчого комітету Жовтоводської міської ради
Олена Лауда, завдання, які  були окреслені в рамках цього
проекту, вдалось реалізувати у повному обсязі. Оскільки
усі дітки, які свого часу волею долі опинились у держав-
ному інтернатному закладі м. Жовті Води,  впродовж  ми-
нулого року знайшли свої нові родини. І тепер кожен з
них досяг такого омріяного, а подекуди, здавалось би, для
них – недосяжного щастя – мати родину.

продовження на стор. 8 î

Кожен тренінг тривав два дні і складався
з кількох сесій. Учасники мали змогу в легкій
цікавій формі отримати як теоретичну ін-
формацію, так практичні навички, які допо-
можуть їм краще розуміти себе та оточую-
чий світ. Приміром, щодо того, що таке
конфлікт, чому він виникає і як його уник-
нути. Також учасники дізналися чимало ко-
рисного з психології інвалідності, факторів
впливу на формування установок дитини з
особливими потребами, стилів спілкування
та ще чимало цікавого.

– Більша частина часу на тренінгах
відводилася на практичні вправи, щоб до-

помогти батькам сформувати відповідні
навики, змінити звичні установки, прак-
тично розглянути проблемні ситуації і
знайти ефективні шляхи їх вирішення. Тим
паче, кожен з дорослих мав змогу висловити
свої думки і страхи, з’ясувати причини не-
порозумінь у сім’ї, сформувати активну
життєву позицію, – зауважила Ліана Ми-
хайлівна.

Таким чином участь у тренінгах допо-
могла дорослим краще зрозуміти дітей, на-
вчитись аналізувати проблеми і знаходити
шляхи до взаєморозуміння. Тоді як фахівці
надали учасникам рекомендації та інформа-

ційні матеріали для їх подальшої самоосвіти.
Своїми думками та враженнями кожен

з учасників мав змогу поділитись на засі-
данні «круглого столу», яке відбулось на по-
чатку лютого цього року у приміщенні Чер-
каської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №26.

За словами Ліани Деркач, для сімей, які
виховують дітей з обмеженими можливо-
стями,  проект «Повіримо у своє майбутнє»
став своєрідним «ковтком свіжого повітря».
Адже в процесі його реалізації  батьки от-
римали нагоду переглянути свої погляди на
життя та змінити його на краще.

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: м. ЖОВТІ ВОДИ
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ЦІКАВО ЗНАТИ:

Торік у м. Жовті Води було
утворено два дитячих будинки
сімейного типу, які взяли на
виховання десятеро дітей з
інтернату, та три прийомні
родини, куди влаштовано чотири
дитини. Тоді як загалом у  м. Жовті
Води діє три дитячих будинки
сімейного типу, де виховується 17
дітей. А також сім прийомних
сімей, які виховують 9 дітей.

Загалом існує чотири форми
влаштування в сім'ю дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського
піклування. Це – усиновлення,
опіка/піклування, прийомна сім’я
(можна взяти до 4 дітей) та
дитячий будинок сімейного типу
(від 5 до 10  дітей). 

Усиновлення передбачає набуття
дитиною статусу рідної дитини з
усіма майновими правами,
включаючи право спадкування. На
відміну від європейських країн, в
Україні існує таємниця
усиновлення, що на практиці
означає право усиновителів на
зміну ім’я, прізвища, по батькові
дитини, відомостей про місце її
народження та інших біографічних
даних.

Опіка/піклування більш
характерні там, де простежуються
родинні зв’язки. Приміром, після
смерті батьків дітей забрала
бабуся чи рідна тітка, оформивши
опіку чи піклування. Опіка /
піклування як форми сімейного
виховання тотожні за змістом, але
відрізняються віком дитини: опіку
встановлюють над дітьми до 14
років, а піклування — від 14 до 18
років.

– Загалом інтернат для дітей у нашому місті розрахований на 55 діток віком
від трьох до вісімнадцяти років. Торік там перебувало 37 вихованців. Більшість з них –
це так звані «соціальні сироти», тобто діти, які, маючи своїх біологічних батьків, вихо-
вувались в інтернаті, внаслідок позбавлення батьків батьківських прав. Нині ж кожна
така «соціальна сирота» влаштована у прийомну родину чи дитячий будинок сімейного
типу, – наголосила Олена Вікторівна.

За її словами, однією з  головних причин, яка ускладнює влаштування дітей до сімей
є – низький рівень поінформованості населення щодо існуючих в Україні сімейних форм
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (таких, як усинов-
лення, опіка, прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного типу).

Тому, аби підвищити обізнаність нашого населення щодо важливості сімейних форм
виховання для розвитку та подальшої долі дитини, в рамках  проекту «Кожній дитині по-
трібна родина» було проведено широку інформаційну компанію в місті Жовті Води.

Зокрема, було виготовлено рекламну продукцію просвітницького характеру щодо сімей-
них форм виховання. А саме: близько двох  тисяч флаєрів та буклетів, а також вісімсот плакатів,
які було поширено у державних, медичних, освітніх, культурних та соціальних установах міста.
Крім цього вже  підготовлена масштабна  соціальна реклама зазначеної тематичної серії, яка
найближчим часом буде розміщена на чотирьох біл-бордах на головних вулицях міста. 

Вже розроблено та транслюються на теле-  і радіоканалах соціальні ролики та відео-
фільм про важливість сімейних форм виховання та  життя дітей в прийомних сім’ях. А
також планується провести «дні відкритих дверей» у двох новостворених дитячих будинках
сімейного типу. Вже проведено засідання «круглого столу» за участю громадськості та
батьків, які наважились взяти на виховання в родину нерідну дитину. Аналогічні заходи та-
кож відбулись у трьох вищих навчальних закладах міста.

– Таким чином ми плануємо показати громаді, що взяти в родину дитину – не
так страшно, як це кожен може собі уявити в розмові з близькими чи знайомими. На-
томість вони матимуть змогу дізнатись більше про форми сімейного виховання, їх пе-
реваги. А також знатимуть куди можна звернутися, якщо  виникло бажання взяти до
своєї родини на виховання дитину,  – наголошує Олена Вікторівна.

Серед журналістів проведено конкурс на кращу статтю про сімейні форми виховання.
За її словами, ніхто не каже, що діти, які потрапили до родини з інтернату, – не ство-

рюватимуть проблем для нових батьків.  Адже вони, як правило, істотно відрізняються від
малечі, яка з перших своїх днів виховується в сімейній атмосфери затишку та турботи. І
насамперед тим, що такі діти недоотримали батьківського тепла, любові, ласки та доброти.
А це – вкрай необхідно для гармонійного розвитку особистості. Але якщо нові батьки
мають у своїх серцях любов, терпіння та мудрість, то будь-які тимчасові труднощі, пов’язані
зі звиканням такої дитини до нового середовища, успішно долаються. Адже життя доводить,
що любов – перемагає все.

початок на стор. 7  
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НЕМАЄ ЧУЖИХ ДІТЕЙ

Коли говорять про таких дітей, дехто відводить очі, воліючи радше не знати та не чути про їх проблеми і негаразди, аби не зізнаватись у
власній безпорадності. Але є люди, які знаходять у собі сили допомагати дітям з обмеженими функціональними можливостями, роблячи
їх світ більш цікавим та насиченим барвами життя.

Саме на створення умов для розвитку таких дітей  націлений  проект «НАРД», що реалізується зараз у м. Жовті Води. У його рамках
передбачено створення студії для дітей та підлітків з обмеженими функціональними можливостями. 

Директор комунального закладу освіти
спеціальної загальноосвітньої школи для ді-
тей з вадами розумового розвитку м. Жовті
Води (на базі якого реалізується проект)
Наталія Лукашова зауважує, що державну
підтримку  дітей з обмеженими функціо-
нальними можливостями  в нашій країні на-
вряд чи можна назвати системною. З раннь-
ого віку і до кінця свого життя вони не
отримують тієї допомоги, яка їм дійсно по-
трібна. Що й казати про реалізацію їх потреб
творчого самовираження, спілкування, роз-
витку та  професійної реалізації, аби відчу-
вати себе повноцінним членом суспільства.

Адже в спеціальних школах лише ча-
стково впроваджуються програми, спрямо-
вані на підготовку учнів до життя в суспільстві.
Тоді як діти з обмеженими функціональними
можливостями потребують додаткової уваги
та особливого підходу до навчання. Зокрема,
організації різнобічних занять з активного
розвитку та дозвілля, що сприятиме  їх кращій
адаптації до умов  сучасного життя. У м. Жовті
Води у вирішенні  цього питання  допомагає
проект «НАРД», який передбачає появу студії
для дітей та підлітків з особливими потребами
віком від 10 до 25 років. 

– У Програмі студії «НАРД» перед-
бачені елементи практичної психології,
етики, суспільствознавства, екології та гі-
гієни. Але все ж провідною ідеєю  є форму-
вання розвитку особистості. Зокрема, вик-
ладачі студії вчитимуть своїх вихованців
як правильно формувати ставлення до
себе, до інших, до навколишнього світу  та
як себе реалізовувати в діяльності. Крім
цього дітям викладатимуть декоративно
– прикладне мистецтво, а також ритміку
та музику, – розповіла Наталія Юріївна.

Важливо, що навчання відбуватиметься
у легкій для сприйняття формі, шляхом ви-
користання інтерактивних методів навчання:
тематичне малювання, бесіди, дискусії, «моз-
кові штурми» та обговорення ситуацій тощо. 

За словами Наталії Лукашової,  з грудня
минулого року стартував другий етап реалі-
зації проекту «НАРД», метою якого було ство-
рення необхідних умов для соціалізації дітей
та підлітків з особливими освітніми потре-
бами у м. Жовті Води. Вже проведено кос-
метичний ремонт приміщення, в якому буде
розміщена студія «НАРД». А також придбано
меблі та встановлено комп’ютерну техніку.
Після чого відбудеться  урочисте відкриття
та безпосередня робота студії.

– Зараз підготовча робота вже
практично завершена і незабаром, орієн-
товно, у березні цього року, ми очікуємо
відкриття студії «НАРД», де діти з обмеже-
ними функціональними можливостями м.
Жовті Води отримають змогу повноцінно
розвиватись, навчатись та активно і
цікаво проводити дозвілля, – наголосила
Наталія Юріївна.     

Діяльність студії охоплюватиме на-
вчально-освітній, виховний аспекти для ді-
тей та молоді з особливими потребами та
роботу з їх батьками. Цікаво, що у навчальні
групи студії вже записалось 32 охочих від-
відувати заняття. 

Розташовуватиметься студія «НАРД» (за
дозволом виконавчого комітету Жовтоводсь-

кої міської ради)  у будівлі школи, лише у су-
сідньому «крилі», з окремим входом, що до-
сить зручно для її вихованців. 

Майбутній заклад розраханий, орієн-
товно, на тридцять осіб, аби була змога при-
ділити увагу кожному. Адже саме уважне та
турботливе ставлення оточуючих до дітей з
обмеженими функціональними можливо-
стями є запорукою їх успішного навчання
та подальшого розвитку.

ЦІКАВО ЗНАТИ:

Спеціальна загальноосвітня школа для
дітей з вадами розумового розвитку м.
Жовті Води функціонує в місті з 1988
року. Нині заклад відвідують близько
70 осіб  з вадами в розвитку віком від 7
до 17 років. З них 37 відсотки – діти-
інваліди дитинства.  

До речі, 80 % випускників школи
мають змогу навчатися у ВПТУ з метою
набуття відповідної професії, та
подальшого працевлаштування, що
дасть їм змогу адаптуватися в соціумі.

î
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ЦІКАВО ЗНАТИ:

Дистанційне навчання дозволяє
реалізувати такі принципи:

 доступність навчання, а саме
подолання фізичних обмежень
людини, розширення аудиторії
учнів;

 індивідуальна спрямованість
навчання, створення
комфортних умов для
школярів і вчителів,
урахування індивідуальних
психологічних особливостей
(сприйняття, пам’яті,
мислення), індивідуальний
темп навчання;

 розвиток інформаційної
культури, навичок роботи із
сучасними засобами
інформатизації і
телекомунікації;

 соціалізація навчання, ураху ван -
ня особистісно-комунікативних
особливостей учнів.

ДУМКИ З ПРИВОДУ:

«Участь у проекті з дистанційного
навчання я беру з листопада 2012
року. Мені дуже подобаються
заняття в інтернет-просторі тому,
що я можу не лише читати, але і
дивитися цікаві ролики
англійською мовою, спілкуватися
з однолітками за кордоном,
виконувати свої власні проекти.
Разом зі мною, займається і мама.
Ми любимо виконувати додаткові
завдання, де розбираємо слова
англійських пісень і сценок з
популярних кінофільмів і
мультфільмів. Крім цього я маю
змогу вивчити матеріал уроків, які
пропустила».

Юлія Наумова, учениця 7 класу

ДИСТАНЦІЙНО – ЗА ЗНАННЯМИ

Здобуття нових знань у кожного з нас починається з ранніх літ. Першою, так би мовити,
«школою життя» стає приклад родини: батьків, рідних, знайомих. Далі – долучається
оточення дошкільних закладів, згодом – школи, вищих навчальних закладів… 

Та, на жаль, для дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами шлях до знань –
ще на етапі дошкільної та шкільної освіти – має додаткові  перешкоди та випробування. 

Яскравим прикладом, як  можна організувати  навчальний процес так, щоб кожен школяр
незалежно від свого стану здоров’я чи умов життя мав змогу отримувати повноцінну
освіту, є Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4. У цьому навчальному
закладі запроваджено дистанційну форму навчання, виходячи з потреб  та уподобань
кожної конкретної дитини. 

Це стало можливим завдяки співпраці школи з Вільногірським міським громадським
об’єднанням інвалідів, які на базі зош №4 успішно реалізують проект «Новий стандарт
освіти для дітей пільгових категорій». Фінансується проект Європейським Союзом в
межах Програми Європейської комісії на підтримку демократії та прав людини.

Як розповіла керівник проекту, директор Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №4 Ольга Гапич, найголовнішим є те, що школа дає можливість учням – дітям
пільгових категорій та дітям з особливими потребами – мати власний підхід до навчання.
А також – користуватися інтернет-ресурсами, покращуючи рівень знань, та з більшою
впевненістю дивитись у своє майбутнє.

– З початку цього року  у нашому навчальному закладі розпочав працювати ін-
формаційно-комунікаційний освітній центр,  який об’єднав шість базових навчальних
кабінетів за різними напрямками. На базі центру проводяться профорієнтаційні, виховні,
пізнавальні заходи. Таким чином впродовж шкільного курсу навчання учні не лише отри-
мують освіту, але й мають умови для всебічного розвитку, аби в подальшому визначитись
яку професію обрати в житті, –  наголошує Ольга Георгіївна.

За її словами, Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 стала справжнім
«піонером» у своєму місті з впровадження нової форми дистанційного навчання для своїх
учнів. Серед них, до речі, є діти з обмеженими фізичними можливостями, для  яких раніше
доволі складно було здобувати шкільну освіту.  Нині ж ситуація істотно змінилась. 

Приміром, на базі інформаційно-комунікаційного освітнього центру Вільногірської
загальноосвітньої школи № 4 на порталі «Класна оцінка» отримують знання 10 учнів
школи, з них 6 учнів – з особливими потребами. З ними працюють 7 висококваліфікованих
педагогів школи. 

Звісно, цьому передувала значна робота з облаштування навчальних кабінетів, закупівлі
відповідного комп’ютерного та мультимедійного обладнання, а також професійна підготовка
педагогів школи до практичного застосування дистанційної форми навчання у Вільно-
гірській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4.   

Як зауважує Ольга Гапич, для дистанційного навчання дуже важливий зв’язок з учнем.
Адже під час традиційного навчання у школі кожен  учень має можливість поставити питання
й одразу отримати відповідь. Тоді як школяр, який знаходиться на відстані, не має такої мож-
ливості. З часом у нього може згасати інтерес та розсіюватися увага. Бо, як правило, дитині
важко стимулювати себе до самостійного навчання, оскільки вона не знаходиться в колективі,
де існує ще й такий стимул як конкуренція (наприклад, бути найкращим учнем у класі) або
просто проведення емоційної дискусії з певного питання. Тому до викладача, який  працює в
системі дистанційного навчання, є певні вимоги. Приміром, він має дуже швидко відповідати
на листи; відзначати оперативність слухачів; встановити чіткий графік спілкування в режимі
on-lіne і чітко його дотримуватися; створити атмосферу психологічного комфорту та інше.

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: м. ВІЛЬНОГІРСЬК
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– Під час дистанційного навчання
дуже важливо створити сприятливий на-
стрій, емоційне піднесення. Учень має від-
чувати, що його викладач – не суворий
контролер, а добрий учитель, який завжди
допоможе. В той же час необхідно ство-
рити умови для повноцінної самореалізації
учня, прояву успішності, самоствердження,
підвищення його самооцінки. Цих всіх умов
дотримуються педагоги, які працюють в
системі дистанційного навчання у нашій
школі, – наголошує Ольга Георгіївна.

За її словами, у дистанційному навчанні
важливо знати кожного учня, його особли-

вості. Наприклад, інтроверт ваш учень чи
екстраверт, зокрема, мислить він більш ло-
гічно, раціонально чи дуже емоційний, який
спирається на свої відчуття та емоції. А отже,
для нього варто організувати ситуацію для
активної участі у дискусіях, інтроверту – ін-
дивідуальне письмове завдання, у якому він
зможе краще проявиться.

Ольга Гапич переконана, що впровад-
ження елементів дистанційної форми на-
вчання в школі є необхідною умовою для
досягнення сучасного рівня якості освіти.
Тому подібний досвід слід переймати й ін-
шим навчальним закладам регіону.

ДУМКИ З ПРИВОДУ:

«Коли в нашій школі
започаткували проект з
дистанційного навчання, я без
вагань погодилась на участь у
ньому. Звичайно, на початку
роботи над проектом виникало
багато труднощів і сумнівів, адже
довелось освоїти багато нових
для мене комп'ютерних програм і
технологій. Але водночас – це
було дуже цікаво. Адже
створення інтернет – уроку – це
творчість, яка значно розширює
рамки традиційного уроку.
З'явилась можливість поєднати
теоретичний матеріал з відео та
аудіо файлами, цікавими
завданнями. Та головне те, що
кожен урок орієнтований на
конкретного учня, з врахуванням
його індивідуальних
особливостей. Це, безперечно,
дуже важливо для мотивації
навчання. Тому учні теж із
задоволенням беруть участь у
цьому проекті. А де навчатись
цікаво – там і вищі досягнення.».

Бондарь Валентина Дмитрівна, 

вчитель географії

«Дистанційне навчання має ряд
позитивних моментів, а саме:
 можливість навчатися та

робити домашнє завдання,
якщо наша дитина пропустила
школу у зв'язку з хворобою
або з інших обставин.
Наприклад, якщо дитина
знаходиться в іншому місті;

 можливість батьків
спілкуватися з учителями в
зручний для них час;

 можливість спостерігати за
навчальним процесом та
оцінками дитини»

Батьки Васильєва Олександра
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ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ:

Результати соціологічних
досліджень, проведених міським
відділом освіти серед молоді
мікрорайону школи № 5
м.Вільногірськ, свідчать, що понад
60% молоді в позаурочний час не
відвідують секції, гуртки чи
художні колективи.

Серед основних причин такого
стану  є те, що переважна
більшість існуючих у місті гуртків
чи спортивних секцій – платні,
вартість яких по кишені далеко не
всім.  Крім того, молодь та підлітки
не вміють і не знають як
організувати своє дозвілля. Тоді як
групи підлітків, які самостійно
об’єднуються  за інтересами
(брей-данс, рок-групи тощо) не
мають місця для репетицій та
виступів.

До речі, у мікрорайоні школи №5
м. Вільногірськ проживає близько
третини його жителів, у тому числі
– близько однієї тисячі
неповнолітніх.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ВІДКРИВАЄ ЮНІ ТАЛАНТИ

Можливість побачити дещо інше життя, наповнене цікавим дозвіллям, захопленням від
спільної діяльності та, що головне , – увагою та підтримкою оточуючих, пропонує дітям
та молоді м. Вільногірськ Центр культури та дозвілля, який незабаром відкриє свої двері
юним вихованцям.

Створення Центру культури та дозвілля відбувається в рамках проекту Благодійного фонду
«Благополуччя дітей» за активної підтримки міської влади, керівництва загальноосвітньої
школи №5, на базі якої планується створення такого Центру. А також  дитячої громадської
організації м. Вільногірськ «Допоможемо дітям» та громади міста.

Керівник проекту, заступник директора
з виховної роботи ЗОШ №5 м. Вільногірськ
Тетяна Човрі зауважила, що головним  за-
вданням Центру культури та дозвілля є за-
лучення якомога більшої кількості  дітей до
організованого змістовного дозвілля.

Адже більшість батьків сьогодні не
мають можливості приділяти багато часу
своїм дітям, бо змушені заробляти гроші,
щоб їх прогодувати та забезпечити усім не-
обхідним. Тому таку важливу для дитячого
віку виховну функцію нерідко перебирає на
себе вулиця. І саме там дитина, як губка, вби-
рає всі події та вплив навколишнього сере-
довища, із захопленням граючи в небез-
печну гру під назвою «особиста свобода».

– Відсутність належної уваги сус-
пільства до організації вільного часу шко-
лярів. Це призводить до негативних наслід-
ків: дитячої злочинності, наркоманії,
алкоголізму, проституції та інших проявів
«вільного» способу життя. Чимало батьків
думають, що позашкільна робота у Центрі
– це лише проведення традиційних заходів,
як-то святкових концертів у школі. Однак
це не зовсім так. Оскільки діяльність
Центру культури та розвитку орієнто-
вана насамперед на розвиток у дитини
творчих здібностей та пізнавальної мо-
тивації, – наголошує Тетяна Євгенівна.

За її словами, ідеєю створення Центру
сьогодні захоплюється все більше дітей та
батьків. І перш за все тому, що гуртки на во-
лонтерських засадах вже почали працювати.

– Діти приходять на заняття із за-
доволенням. І вже не запитують про вар-
тість відвідування гуртків, що турбувало
їх у перші дні. Та й батьки були дуже зди-
вовані тим, що гуртки абсолютно безкош-
товні та ще й дітям для роботи дають
матеріали, – зауважує Тетяна Євгенівна.

Напрямки роботи  гуртків – різнома-
нітні: від гуртка сучасного танцю, рукоділля
(бісероплетіння, орігамі, витинанка) та секції
спортивних ігор до гуртка комп’ютерної гра-
моти для малюків. Так що підлітки мають
змогу обрати те, що їм до душі. 

Крім цього  у школі (а тепер вже в
Центрі) вже декілька років працює на гро-
мадських засадах  гурток інтелектуальних
ігор «Що? Де? Коли?», який  об’єднує креа-
тивних дітей членів двох шкільних команд.
Приміром, нещодавно гуртківці успішно ви-
ступили на  обласній інтелектуальній грі «Ві-
деоквартет»,  виборовши третє  місце серед
36 команд Дніпропетровської області.

З вересня минулого року у Центрі роз-
почав  працювати гурток сучасного танцю.
Тетяна Човрі розповіла, що гуртківці успішно
виступили на святковому концерті до Дня
учителя, Свята 8 Березня. Нині ж діти го-
туються до виступу на загальноміському мо-
лодіжному танцювальному фестивалі, який
відбудеться у травні цього року. Члени ж
гуртків рукоділля та витинанки свої  перші
вироби демонструватимуть  на виставці та-
лантів у квітні під час шкільного творчого
заходу  «Сходинки до досконалості».

– І  нам абсолютно не заважає те,
що в основному приміщенні Центру – ак-
товій залі – все ще тривають ремонтні
роботи. Адміністрація школи йде на зу-
стріч побажанням керівників гуртків, і за-
няття та репетиції проводяться в кабі-
нетах та холах школи, – говорить Тетяна
Євгеніївна.

Завдяки ж інформаційній підтримці за-
собів масової інформації та громади міста
проект зі створення  Центру культури та доз-
вілля  стає більш популярним серед вільно-
горців. Тож Тяняна Човрі переконана, що
майбутнє принесе цій цікавій ідеї  ще біль-
ший розвиток і вдосконалення.
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