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Накопленный опыт работы органов местного самоуправления показал, что 
развитие общества и общественных отношений для обеспечения жизнедеятель-
ности громады, возможно только через  развитие общественного сознания, 
формирование активной жизненной позиции всех членов общества.

Г.А. Кернес, Харьковский городской голова

Ежегодно в третью неделю июня мы отмечаем День медицинского работника.
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду – заботе о жизни и здоровье 

человека. 
Наши искренние и теплые слова благодарности врачам и медсестрам, фельдшерам и санитаркам, 

всем тем, кто, так или иначе, связан с медициной.
В преддверии праздника примите нашу благодарность за ваш нелегкий труд, за верность клятве 

Гиппократа, за спасенные жизни, за лечение и заботливый уход, за то, что вы по первому зову 
приходите на помощь людям. 

Счастья вам, здоровья и удачи!

Коллектив издания «Социального вестника» и члены Харьковского городского слциального проекта

«Единая социальная сеть»

Основная задача городского социального проекта «Единая социальная сеть» состоит в том, что 
мы учим людей находить методы обеспечения своей собственной жизнедеятельности собствен-
ными усилиями, собственными знаниями и возможностями, несмотря на те проблемы, которые 
присутствуют у каждого конкретного человека. Нашему городу  очень повезло. Здесь живут и 
трудятся   умные, целеустремлённые, социально-активные и креативные люди и многие из них  
свой потенциал реализуют  на благо всей территориальной громады, работая в проектах  «Единой 
социальной сети».

С.А. Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоох-
ранения и социальной защиты населения

Социальные проекты, которые реализуются  в 2012 году совместно общественными организа-
циями, Депарптаментом труда и социальной политики и Департаментом охраны здоровья 
Харьковского городского совета, в рамках городского социального проекта «Единая социальная 
сеть», направлены на развитие рынка социально-медицинских услуг и предоставляют  уникаль-
ные  информационные услуги, которые способствовуют формированию здорового образа жизни 
жителей территориальной громады города.

Ю.В. Сороколат, директор Департамента охраны здоровья Харьковского городского 
совета
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послуги інформаційного характеру.  Згідно з рішенням Експертної ради по 
Питома вага соціально-психологічних і реалізації міського соціального проекту 
юридичних послуг складає  50 – 60 %. «Єдина соціальна мережа»  перемож-

цями  конкурсів визнано 66 соціальних Системна робота  з громадськими 
проектів, які надійшли від 43 громад-організаціями має ще одне дуже 
ських організації  (з них: 35  пропозицій важливе значення - це одержання 
на виконання соціального замовлення  інформації про існуючі соціальні 
за 12 напрямками та 31 соціальний  проблеми жителів громади. Якщо 
проект за 4 напрямками). Вперше отри-врахувати, що більшість членів цих 
мали фінансову підтримку 7 громад-організацій самі є носіями цих проблем, 
ських  організацій.то навряд чи хтось краще сформулює їх і 

запропонує шляхи вирішення, тому в Серед проектів, що отримали фінан-
системі «Єдиної соціальної мережі» сову підтримку - 27 соціальних проектів 
поширені різні інноваційні послуги, які є продовженням і  подальшим розвит-
надаються з ініціативи самих громадсь- ком проектів, що були переможцями Конкурси соціальних проектів 
ких організацій. Про інноваційні попередніх конкурсів і успішно громадських організацій соціальної 
послуги, які надаються громадськими працюють в міському проекті  «Єдина спрямованості «Єдина соціальна 
організаціями – партнерами «Єдиної соціальна мережа»  від 3 до 5 років, а 3 мережа» у нашому місті проводяться 
соціальної мережі» у рамках реалізації громадські організації приймають Харківською міською радою вже 13 
соціальних проектів і соціального участь і визнаються переможцями всі 13 років поспіль. За цей час  в конкурсах  
замовлення ми розповідаємо на років поспіль.прийняли участь 709 соціальних 
сторінках інформаційних соціальних Ми дуже вдячні вам всім, хто прийняв проектів.  Міський соціальний проект 
вісників та на Інтернет – порталі «Єдина участь у конкурсах і надав актуальні та «Єдина соціальна мережа»  став не 
соціальна мережа». значимі проекти та пропозиції.лише  доброю традицією, а й великим 

здобутком нашої територіальної Ми поздоровляємо переможців 
громади, так як являє собою приклад Всього управлінням праці  та конкурсів, які отримали фінансову 
ефективного партнерства державних і соціальних питань,  починаючи з 2000 підтримку за рахунок коштів міського 
недержавних структур в розбудові по 2012 роки, з  громадськими бюджету і стали партнерами управління 
громадянського суспільства, форму- організаціями соціальної спрямо- праці та соціальних питань Департа-
вання активного способу життя жителів ваності укладено понад 500 угод про  менту праці та соціальної політики 
територіальної громади міста. спільну діяльність і партнерами Харківської міської ради на 2012 рік і 

управління стали понад 100 громадсь- фактично співробітниками відділу За час співпраці істотно зріс рівень 
ких організацій. р о з в и т к у  с о ц і а л ь н и х  п о с л у г  самих громадських організацій. Вони 

управління. навчилися працювати з бюджетними В січні 2012 року управлінням праці 
коштами, залучаючи у свої ряди та соціальних питань проведено 13 Ми вдячні тим організаціям, хто 
досвідчених фахівців, навчилися конкурс соціальних проектів міського продовжив і  розпочав роботу в проекті 
співробітничати між собою. соціального проекту «Єдина соціальна «Єдина соціальна мережа»  у 2012 році 

мережа» та 4-ий конкурс пропозицій на на безфінансовій основі.Завдяки співробітництву із громадсь-
виконання соціального замовлення. кими організаціями істотно розширився Всім нам бажаю цікавої, плідної  
Всього у конкурсах міського соціаль-та розвивається ринок соціальних співпраці на користь рідному Харкову!
ного проекту «Єдина соціальна послуг міста.
мережа» у 2012 році  взяли участь 53  Проаналізувавши роботу громадсь-
об'єднання громадян соціальної спря-ких організацій-партнерів за видами 
мованості та запропонували на розгляд  наданих послуг, можна побачити, що на 
Експертної ради 82 соціальних проекти сьогодні для організацій-партнерів 
(з них 36 пропозицій на виконання характерне надання не одного виду, а 
соц іального  замовлення  за  12  цілого комплексу соціальних послуг, а  
напрямками та 46 соціальних проектів найпоширенішим видом послуг є  
за 4 напрямками).

www.еsm.kharkov.ua

І.В. Левченко,
заступник директора Департаменту 
– начальник управління праці та 
соціальных питань Департаменту 
праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

«Єдина соціальна мережа»  -  тринадцять років поспіль

громадської організації інвалідів Віта мо Олену Валеріївну з високою Указом Президента 
«Креавита»; державною нагородою та бажаємо 

України № 28/2012 подальших успіхів!- радника голови Харківської  
«Про відзначення державними облдержадміністрації з питань роботи з 

нагородами України з нагоди Дня людьми з функціональними обмежен-
Соборності та Свободи України» нями;
за значний особистий внесок у соціаль- - члена виконавчого комітету 
но-економічний, науково-технічний, Харківської міської ради;
культурно-освітній розвиток незалеж-

- голову Великої громадської ради з ної Української держави, вагомі трудові 
соціальної політики при Харківському досягнення, багаторічну сумлінну 
міському головіпрацю Шингарьову Олену Валеріївну 

нагороджено орденом княгині - віце-президента Харківської міської 
Ольги ІІІ ступеня.

є

Поздравления
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Управление труда и социальных по труду и социальным вопросам и до тарь, а сегодня - заместитель начальни-
вопросов, как городская служба, настоящего времени - директор ка управления - начальник отдела 
работает более 20 лет. В августе 1991 Департамента труда и социальной местных социальных программ.
года был создан отдел труда и социаль- политики Харьковского городского 
ных вопросов Харьковского гориспол-
кома в составе 8 человек.

В работе с людьми, которые обраща-
ются за социальной защитой и 
помощью в социальные службы не 
бывает даже наименьших мелочей. 
В каждом обращении - боль человека. 
В социальные службы обращаются 
тогда, когда в семьях проблемы, крайне 
сложное материальное положение, 
тогда, когда не знают как жить,  как быть 
дальше. Сотрудники социальных служб 
должны знать все ответы на все вопро-
сы, которые волнуют людей, быть 

совета трудится в социальной сфере осведомленными из всех проблем 
Болгова Лариса Витальевна.настоящего, быть толерантными и 

снимать социальное напряжение, В феврале 1992 года в отдел труда и 
которое возникает как реакция на социальных вопросов специалистом II 
кризисные ситуации социально- категории пришла работать Мохнач 
экономической жизни страны. Работая с Ольга Николаевна. 
глазу на глаз с человеческими неуряди- Ныне она занимает должность 
цами, сотрудники социальных служб заместителя начальника управления - 
постоянно подвергаются профессио- начальника отдела развития социаль-
нальному выгоранию, которое не ных услуг. 
задекларировано даже в правилах 

С апреля 1992 года на службу в 
техники безопасности рабочего месяца.

социальную сферу пришла Черняева 
С первых дней работы социальной Ирина Александровна. Сначала секре-

службы - специалист I категории отдела 

Уважаемые Лариса Витальевна, 
Ольга Николаевна, Ирина Алек-
сандровна!

Примите наши искренние поздрав-
ления с 20-летим трудовой деятель-
ности в управлении и пожелания 
здоровья, благополучия, творческих 
успехов и дальнейшего профес-
сионального долголетия!

Коллектив издания «Социального 
вестника», ваши сотрудники, друзья и 
члены Харьковского городского 
слциального проекта «Единая 
социальная сеть»

Программе содействия безопасной жизнедеятельности – 20 лет!

С профессиональным долголетием поздравляем сотрудников, 
более 20 лет, преданных делу социальной службы!

Все основные направления работы населения на 2001 год» впервые был ные в этот раздел, свидетельствуют о 
городской социальной службы фикси- включен раздел «Социальный заказ» с наличии конкретных наработок в сфере 
руются в ежегодно утверждаемых финансовой поддержкой общественных создания новых социальных техноло-
сессиями городского совета програм- организаций победителей конкурса, а гий и стратегического подхода к 
мах социальной защиты населения. также разработан, в рамках программы, развитию социальных услуг в городе 
Этим программам, как и городской объединенный проект по созданию Харькове.
службе  -  20 лет. «Городской консультативной сети по Сегодня в городе работает «Програм-

социальным, юридическим и психоло-С марта 1992 года по декабрь 2006 ма содействия безопасной жизнедея-
гическим вопросам с телефонами года – это  «Комплексные программы тельности в сфере социальной защиты 
доверия».социальной защиты населения города населения города Харькова на 2011-

Харькова». В программу 2003 года включены 2012 гг.», утверждённая решением 2 
мероприятия, основанные на новой сессии Харьковского городского совета С января 2007 года по настоящее 
стратегии, цель которой трансформиро- 6 созыва  от 22.12.2010 г. время - «Программа содействия 
вать программу из «программы помощи безопасной жизнедеятельности в сфере За счет средств бюджета города  
в программу развития». Так, с 2003 года  социальной защиты населения города Харькова, в 2011 г. на выполнение 
в комплексных  программах  социаль-Харькова». программы было фактически  израсхо-
ной защиты населения появились довано 12,4 млн. грн. Начиная с 2001 года, во всех  програм-
разделы «Развитие отношений с мах присутствуют разделы, отражаю- На 2012 год  - предусмотрено 14,3 
обще ственными организациями щие работу  по развитию партнерских млн. грн. Из них на реализацию 
социальной направленности».отношений с общественными организа- городского социального проекта 

В программе 2007 года впервые циями социальной направленности «Единая социальная сеть» - 1,5 млн. грн. 
появился раздел «Развитие рынка (раздел 6) на развитие рынка социаль-В «Харьковскую городскую комплек-
социальных услуг». Пункты, включен- ных услуг (раздел 7) – 702 тыс. грн.сную программу социальной защиты 



Переможці  конкурсу пропозицій на виконання соціального 
замовлення «Єдина соціальна мережа» 2012 року

№
з / п

Назва організації Назва проекту

1 ХОБФ  “Академія” «Школа 50+» (соціалізація та навчання людей третього віку)

2 ВГО «Українська асоціація валеологів» Підвищення рівня здоров'я та сприяння безпеці життєдіяльності усіх верств населення міста 

3 БФ “Харків'янам – достойне життя” Клуби активного довголіття для людей похилого віку «Єднаймося, друзі!» та «Острів надії»

4
БО «Центр реабілітації інвалідів дитинства та дітей 
інвалідів «Промінь»

Клуб соціальної активності для людей похилого віку та інвалідів

5 ХОБФ «Соціальна служба допомоги» «Наступний крок до активного довголіття»

6 ГО «ЮНІТІ» «Старість? В радість!»

7
Московська р-на орг-я Товариства Червоного Хреста 
України

Клуби активного довголіття «Берег надії», «Афродіта»

8 ГО «Творча співдружність Sensus»
Клуби «Активного способу життя» Червонозаводського, Комінтернівсь кого та Київського 
районів. Підготовка та проведення 4-го міського фестивалю «З весною в серці»

9
Асоціація багатодітних матерів (сімей) м.  Харкова 
«АММА»

Клуб єдності поколінь «Острів надії» при територіальному центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Московського району м. Харкова

10 ХОБЄФ «Хесед-Шааре Тіква» Розвиток клубу активного довголіття «Лехаім» («За життя!»)

1. Підтримка роботи клубів активного довголіття громадян похилого віку. Організація та проведення творчого фестивалю 
клубів.

2. Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності: надання 
транспортної соціальної послуги для інвалідів 1 та 2 груп з проблемами опорно – рухового апарату та послуг супроводу 
інвалідів по зору та слуху.

1
ХМГО інвалідів “Соціально-реабілітаційний центр 
незрячих”

Супровід людей з вадами зору

2 ХМГО інвалідів «Креавита»
Організаційній супровід соціальної транспортної послуги для інвалідів 1 та 2 групи з 
проблемами опорно-рухового апарату

3 ХГО незрячих юристів
«Крок в громаду» надання незрячими юристами послуг інформаційного та юридичного 
характеру соціально вразливим харків'янам, супроводу інвалідів по слуху та створення  
інформаційно-соціального радіо бюлетеню «Єдина соціальна мережа»

4 ХОО УТОГ Центру з супроводу інвалідів по слуху м. Харкова (Центр перекладацьких послуг)

3. Формування здорового способу життя в системі профілактики онкологічних (ракових) захворювань.

1
ГО «Центр «Рівне право на життя» зі сприяння 
поширення соціальних програм в галузі охорони  
здоров'я

«Життя безцінне»

2 ХОБФ «Соціальна служба допомоги» Соціальна акція «Рука допомоги»
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4. Підготовка спеціалістів – соціальних працівників та волонтерів для роботи в умовах хоспісу.

1 ХОГО «Соціальний всесвіт» Створення громадської молодіжної служби хоспісної допомоги «Ера милосердя»
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8. Методичне і технологічне забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів для надання інформаційних 
послуг юридичного, соціального, організаційного характеру.

1 МГО «Центр молодіжного розвитку» Методичний і технологічний розвиток сайту інформаційних електронних соціальних офісів

2 МГО «Центр молодіжного розвитку» «Соціальне інформаційне партнерство задля профілактики невиробничого травматизму»

6. Забезпечення роботи Інтернет-порталу «Єдина соціальна мережа».

1 ХОГО “Асоціація розвитку спільнот”
Розвиток та супровід інтернет-порталу «Єдина соціальна мережа» приведення до міжнародного 
стандарту WCAG 2.0»

1
БФ «Інститут раннього втручання для дітей з 
порушенням розвитку і дітей інвалідів»

Журнал для батьків дітей з особливими потребами «Родительский клуб»

2 ХМГО «Творча співдружність Sensus» Видання соціальних інформаційних вісників «Єдиної соціальної мережі»

3 ХОГО «Асоціація розвитку спільнот» Розробка та створення збірки «Ринок соціальних послуг-2012»

4 ХОГО  «Асоціація розвитку спільнот»
Створення збірки  «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення 
за методикою «Сусідської  взаємодопомоги»

5 МГО «Центр молодіжного розвитку»
«Соціальне інформаційне партнерство задля профілактики невиробничого травматизму»

6 ХГО незрячих юристів
«Крок в громаду» надання незрячими юристами послуг інформаційного та юридичного 
характеру соціально вразливим харків'янам, супроводу інвалідів по слуху та створення  
інформаційно-соціального радіо бюлетеню «Єдина соціальна мережа»

7. Інформування громадськості про розвиток ринку соціальних та медичних послуг міста Харкова. Видання соціальних 
інформаційних збірників, вісників, бюлетенів, тощо.

№
з / п

Назва організації Назва проекту

1 ХОМГО «Харківський центр волонтерів» «Соціальне партнерство та волонтерство – запорука розвитку громадської активності»

2 МБФ «Ініціатива» «Розвиток Волонтерського Центру Єдиної соціальної мережі м. Харкова»

5. Подальший розвиток волонтерського руху. Організація та проведення загальноміських заходів за участю волонтерів 
« .Єдиної соціальної мережі»

10. Організація надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

1 ГО «ЮНІТІ»
Організація та проведення соціального патрулювання для виявлення та надання допомоги 
бездомним та безпритульним  громадянам

2 ХОО Товариства Червоного Хреста України Соціальна підтримка бездомних та безпритульних громадян, членів територіальної громади

3
Московська р-на орг-я Товариства Червоного Хреста 
України

Соціальний супровід осіб без постійного місця проживання, які перебувають на обліку в 
міському центрі реінтеграції бездомних та безпритульних громадян

9. Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу механізму взаємодії органів місцевого 
самоврядування з громадськими організаціями, передового досвіду реалізації соціальної політики.

1 ХОГО  «Асоціація розвитку спільнот»
Створення збірки  «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення 
за методикою «Сусідської  взаємодопомоги»

2 ХОГО «Асоціація розвитку спільнот» Розробка та створення збірки «Ринок соціальних послуг-2012»

3 ООО «Центр управління кар'єрою»
«Ефективна взаємодія незахищених верств населення з ринком соціальних послуг. Проблеми і 
засоби оптимізації»

4 ГО «Інститут соціальної політики регіону» Кращі практики в соціальній політиці

11. Організація заходів, спрямованих на створення умов для розвитку соціальної реклами в м. Харкові.

1
Харківська Асоціація дитячої екранної творчості 
«Дитятко»

 «Соціальна реклама через призму безпеки дитини»

2 ГО «Інститут соціальної політики регіону» Міжнародний фестиваль соціальної реклами «I SAFe»

3 ХГО незрячих юристів «Погляд з темряви» Створення відеороликів соціальної реклами

12. Організація заходів, спрямованих на створення умов для розвитку соціальної реклами в м. Харкові.

1 ХМГО інвалідів «Креавита»
Створення механізму обміну квартир інвалідів-візочників з метою підвищення рівня 
доступності їх житла
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№
з / п

Назва організації Назва проекту

1 БФ «Прорив» «Ми робимо все можливе, щоб врятувати»

2
ГО «Харківський  Центр реабілітації молодих 
інвалідів та членів їх сімей «Право вибору»

«Сходинки подолання»
Створення в Харкові ресурсного центру для підготовки педагогів та батьків до інклюзивного 
навчання дітей з важкими порушеннями зору

3
Представництво ВСГО «Конфедерація ГО інвалідів 
України» в Харківській області

Навчально - рекреаційний (оздоровчий) табір «Лідер» для лідерів та активістів громадських 
організацій «Єдиної соціальної мережі»

4
Харківське міське козацьке товариство ВГО
«Українське реєстрове козацтво»

Громадське соціальне патрулювання територій лікарняних закладів

5
Харківська міська громадська
організація «Союз громадських ініціатив»

«Соціальна крамниця»

6
Представництво ВСГО «Конфедерація ГО інвалідів 
України» в Харківській області

Міський фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями здоровя «На крилах 
натхнення»

7 ХОО «Міжнародна жіноча громада»
Соціально-психологічна адаптація дітей з обмеженими фізичними. Виховання толерантності у 
умовно здорових дітей

8 БФ «Артворлд» Конкурс дитячих творчих робіт «Яким я хочу бачити цей світ»

9
БФ «Інститут раннього втручання для дітей з 
порушенням розвитку і дітей інвалідів»

Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку 
та сім'ям,  які їх виховують

10
ХО етно-центр сприяння розвитку зеленого туризму 
на Слобожанщині «Домаха»

«Допомога інвалідам ремісникам - аматорам» Інформаційна і практична допомога інвалідам 
ремісникам – аматорам, що виробляють сувенірну продукцію в традиційних слобожанських 
техніках народних художніх промислів

11 ХОМГО «Харківський центр волонтерів» «Діалог поколінь»

12 ХГО незрячих юристів
«Впевнений старт». Навчання молоді з обмеженими можливостями громадському 
представництву у відстоюванні та захисті своїх законних прав та інтересів

13
БО «Центр реабілітації інвалідів дитинства та дітей 
інвалідів  «Промінь»

«Завтрашній день». Трудова реабілітація дітей та підлітків з грубими порушеннями розвитку

14
ГО інвалідів дитинства, дітей-інвалідів і членів їх 
сімей Дзержинського р-ну м. Харкова

Проведення програми комплексної реабілітації, оздоровлення та спеціалізованого 
консультування дітей з особливими потребами, інвалідів дитинства

15
Харківська обласна громадська організація 
«Позитив»

Проект профілактики негативних явищ серед підлітків і молоді «Харкову - здорове покоління»

16
УВП “Центр соціально-трудової та професійної 
реабілітації інвалідів  «Біатрон–3  ВОІ «СОІУ»»

Застосування соціальних технологій по навчально-виробничій реабілітації та адаптація у 
суспільство  людей з особливими потребами

1. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими 
потребами.

Переможці міського конкурсу соціальних проектів громадських 
організацій та благодійних фондів

«Єдина соціальна мережа» 2012 року

 2. Соціально-педагогічна і психологічна підтримка та консультативний супровід вразливих верств населення територіальної 
громади.

1
ХО етно-центр сприяння розвитку зеленого туризму 
на Слобожанщині «Домаха»

«Допомога інвалідам ремісникам - аматорам». Інформаційна і практична допомога інвалідам 
ремісникам – аматорам, що виробляють сувенірну продукцію в традиційних слобожанських 
техніках народних художніх промислів

2
Асоціація багатодітних матерів (сімей) м.  Харкова 
«АММА»

«Академія АММА» - центр соціально-педагогічної й психологічної підтримки та супроводу 
багатодітних та соціально незахищених сімей

3
ХМГО інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр 
незрячих»

Комплексна соціальна реабілітація людей з вадами зору

4
ГО «Центр зі сприяння поширення соціальних 
програм в галузі охорони  здоров'я 
«Рівне право на життя»

«Ми разом». Надання психологічної допомоги онкологічним хворим та їх родичам

5
ХОГО «Центр підтримки грудного вигодовування та 
батьківської культури «Мистецтво Материнства»

«Джерело життя  - материнське молоко»

6
Харківське обласне відділення Всеукраїнської ГО 
«Сила і честь»

«Активне довголіття ветеранів»

7 ХОБФ  «Академія» Центр соціальної реабілітації сиріт та інвалідів

8
ГО багатодітних родин та інвалідів Ленінського р-ну 
у місті Харкові

«Всі разом». Соціальна підтримка дітей-сиріт -  випускників інтернат них закладів та ПТНЗ
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№
з / п

Назва організації Назва проекту

9 ХОГО «Соціальний всесвіт»
Соціально-педагогічний супровід людей похилого віку та впровадження соціально-педагогічної 
послуги «Університет третього віку» в територіальних центрах соціального обслуговування
м. Харкова

10 ХОБФ «Гора»
«Допоможи ближньому». Психологічна, інформаційна, гуманітарна допомога для безпритульних 
громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі

11 ООО «Центр управління кар'єрою» Новий  погляд на громадські роботи

12 ХМГО «Енергія миру» Енерго-Клуб активного дозвілля вразливих верств населення «Єднання поколінь»

13 БФ  «Прорив» «Ми робимо все можливе, щоб врятувати»

14 «Харківська обласна спілка  солдатських матерів»
«Життя солдата» психологічна допомога  військовослужбовцям строкової служби  та членам їх 
сімей

 3. Підготовка та робота волонтерів для надання соціальних послуг при проведенні заходів «Євро-2012».

1 ХМГО інвалідів «Креавита» Розвиток інформаційного центру Євро-2012 для людей з фізичними обмеженнями

2
ГО багатодітних родин та інвалідів Ленінського р-ну 
у місті Харкові

«Взаємодія поколінь». Навчання  молодих волонтерів роботи з людьми похилого віку

 4. Соціальний супровід багатодітних сімей, сімей в яких виховуються прийомні діти, сімей які виховують дітей інвалідів.

1
Асоціація багатодітних матерів (сімей) м.  Харкова 
«АММА»

«Академія АММА» - центр соціально-педагогічної й психологічної підтримки та супроводу 
багатодітних та соціально незахищених сімей

2
Харківське міське творче об'єднання інвалідів 
«Інвапрес»

Служба екстреної соціальної допомоги дітям з асоціальною поведінкою
«Дорога до дому!»

Направления социальной работы на 2012 год

В конференции принял участие Справка. Городской проект «Единая 
Харьковский городской голова Генна- социальная сеть» работает в Харькове с 
дий Кернес и народный депутат 2000 года. В рамках проекта Харьков-
Украины Валерий Писаренко. ский городской совет ежегодно прово-

дит конкурсы социальных проектов и «Социальные проекты Харькова – это 
конкурс на выполнение социального работа, которая не остается без внима-
заказа. Наиболее значимые из них ния. Она находит свою реализацию, и 
получают финансовую поддержку за значимые для города проекты работают. 
счет средств городского бюджета. Всего Мы должны делать выводы из года в год, 
в 13 конкурсах социальных проектов чтобы улучшать помощь харьковча-
«Единая социальная сеть» (2000-2012 нам», — отметил Геннадий Кернес.

На конференции подвели итоги годы) приняли участие 709 проектов. За Он также подчеркнул, что Харьков социальных проектов общественных 2000-2011 годы в сети создано 1435 как уникальный город по количеству и организаций, задействованных в рабочих мест и привлечено к работе качеству предоставляемых социальных системе «Единая социальная сеть» в 11904 волонтеров. Социальные услуги услуг должен обмениваться опытом с 2011 году, обсудили основные направле- за годы сотрудничества получили другими регионами Украины. Кроме ния работы, виды услуг, которые свыше 4,2 млн харьковчан. На III того, он отметил, что при формирова- предоставляют харьковчанам, потреб- Международном смотре-конкурсе нии бюджета будут привлекать предста- ности общественных организаций. городских практик «Лучший город СНГ вителей общественных организаций, Кроме того, участники заседания и ЕврАзЭС» Харьков получил два чтобы лучше знать их финансовые подвели итоги конкурса на выполнение диплома за внедрение социальных потребности. социального заказа и определили напра- проектов.
вления социальной работы в 2012 г.

В мероприятии также приняли 
участие представители Харьковского 
городского совета, председатели 
администраций районов города, члены 
экспертного совета по реализации 
проекта «Единая социальная сеть», 
общественные организации-партнеры 
сети, директора территориальных 
центров социального обслуживания. 

22 марта 2012 г. Большой зал Харьковского городского совета.
Конференция, посвященная реализации городского проекта «Единая социальная сеть» в 2011 году

и дальнейшим направлениям работы сети
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Операция «Порятунок» - в помощь бездомным
городской центр реинтеграции бездом- За первые три месяца 2012 г. значи-
ных лиц». Это профильное учреждение, тельное количество бездомных людей 
деятельность которого направлена на было взято на учет, получили времен-
постепенное возвращение личности  к ную регистрацию более 100 человек, 
самостоятельной полноценной жизни восстановлены документы 15 лицам.
путем предоставления ей социальных В ходе обследования лиц, поступив-
услуг с учетом индивидуальных ших в Харьковский центр реинтегра-
потребностей. ции, 233 человека получили первую 

Для многих бездомных, особенно в медицинскую помощь, было выявлено 
период холодов, решение их проблем 18 человек с подозрением на заболева-
начиналось  с  доставки их в Харьков- ние туберкулез, 42 человека было 
ский центр реинтеграции. Здесь для них госпитализировано с различными 
производилось оказание первой диагнозами.
медицинской помощи, кормление, Как социальное явление бездомность В этот же период была организована 
выдача теплых вещей и обуви, пред-воплощается в целом комплексе раздача одежды и дополнительного 
оставление ночлега, пользование экономических, социально-политичес- питания бездомным клиентам, находя-
душем, другими бытовыми услугами. ких, гражданско-правовых и культурно- щимся в больницах города.

психологических проблем, в силу В последующие дни социальные В ходе посещений больниц произво-
которых значительная часть населения работники Центра занимались восста- дились опросы с целью выявления и 
в современном обществе оказывается новлением их документов, оказывали устранения причин их бездомности. 
лишенной необходимых жилищных помощь в реализации их утраченных Например, после опроса бездомного 
условий. Это явление присуще всем прав. Логинова С.В. были разосланы письма 
современным государствам в той или родственникам. Через некоторое время 
иной степени, и меры по его преодоле- в Харьковский центр реинтеграции 
нию являются важной составляющей позвонил брат Александр и сообщил о 
социальной политики Украины. том, что хотел бы забрать Сергея домой. 

В Харькове, особенно в последние Александр был очень рад тому, что 
годы, уделяется огромное внимание Сергей нашелся, т.к. семья считала его 
решению этой проблемы. Особенно без вести пропавшим уже более 10 лет. 
наглядно это проявляется зимой, в На следующий день утром Александр 
период холодов. Начало 2012 года приехал вместе с женой забрать своего 
продемонстрировало готовность брата, выразил благодарность за то, что 
Харькова, и прежде всего руководства помогли его розыскать, оказали первую  
города, оказывать помощь бездомным медицинскую помощь и сообщили 
людям. родственникам. Днем того же дня 

В период морозов были организованы воссоединенная семья уехала домой в 
пункты питания и палатки, совместны- город Антрацит Луганской области.
ми усилиями социальных служб города,  Вместе с тем,  работа с бездомными 
правоохранительных органов, МЧС  и изобилует множеством проблем. Одна 
медицинских учреждений отработаны из них – неприятие большой частью 
совместные действия по оказанию общества их в качестве лиц, которым 
помощи бездомным. Как видно из графика количество следует оказывать помощь. На бытовом 

бездомных, которым были представле-Так в этом году тысячи голодных и уровне мы чаще всего сталкиваемся с 
ны различные услуги, значительно мерзнущих людей получили тепло и непониманием того, как человек мог 
возросло по сравнению с прошлым питание. Сотни бездомных получили «опустится» на самое дно социума, и 
годом. Появились новые виды услуг для услуги в специализированных учрежде- наиболее распространенная реакция – 
бездомных лиц, качественно измени-ниях, десятки из них с обморожениями «сам виноват!». 
лось социальное патрулирование, и общим переохлаждением организма Безусловно, каждый человек несет 
улучшилось взаимодействие с органами были выявлены и доставлены в больни- ответственность за свои действия. Но не 
МВД. Например, совместное проведе-цы города. Благодаря этому все они будем забывать, что длительное 
ние операции «Порятунок» в период остались живы, получили необходимую пребывание в кризисном состоянии (в 
сильного похолодания.помощь.   том числе жизнь на улице или в услови-

Количество бездомных,  выявленных В настоящее время сложилась ях риска бездомности) накладывает 
в ходе социального патрулирования, обстановка, когда бездомные стали сильный отпечаток на психику челове-
увеличилось в 9,4 раза. Всего людей, социальной прослойкой или определен- ка, мешает найти выход из сложившей-
связанных с проблемами бездомности, ным классом современного украинско- ся ситуации. 
обратившихся в Харьковский городской го общества. И именно в этих условиях Практика показывает, что в ситуации 
центр, возросло в 7,3 раза.особенно важен ответственный подход бездомности могут оказаться очень 

каждой социальной организации к Многие, из общения с социальными разные люди по абсолютно несхожим 
такому явлению, как бездомность. работниками, в период патрулирования причинам. И хотя почти всегда можно 

впервые узнали о помощи бездомным в Одной из ключевых структур в этом найти и личную вину человека в 
оформлении документов, возможности процессе в Харькове является комму- сложившейся ситуации. Но выбраться 
получения  бесплатного ночлега. нальное учреждение «Харьковский из сложившейся ситуации самостоя-

2011 г. 2012 г.
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тельно, большинство людей не смогут. принять социально исключенные общества». Это нужно не только этим 
группы, люди стремятся не взаимоде- людям, но и самому обществу.Законодательно бездомность опреде-
йствовать с бездомными, зачастую ляется как социальное положение Если проанализировать возрастной 
относятся к ним просто не по-человека, обусловленное отсутствием у ценз бездомных Харькова, то окажется, 
человечески (продавец может не него жилища, пригодного для прожива- что наибольшая часть (более 60%) 
продать продукты в магазине, врач ния. Другими словами, бездомные – это находиться в трудоспособном возрасте, 
скорой – не оказать помощь умирающе-люди, не имеющие прав или возможнос- что свидетельствует о потенциальных 
му, охранник – не пустить на порог или ти ночевать в жилом помещении. Но на возможностях изменения их жизни. 
прилюдно избить). самом деле, проблема гораздо глубже. Поэтому, требуется повседневная 

Это люди, практически полностью скрупулезная работа не только социаль-
исключенные из жизни общества. ных служб, но и всех служб города по 

На сегодняшний день можно выде- решению проблем бездомности, 
лить три барьера общего характера, интеграцию бездомных в общество. 
которые стоят перед бездомным И зимний период доказал эффектив-
человеком и отделяют его от общества и ность такой совместной деятельности, 
системы государственных услуг, когда руководством города четко и ясно 
доступных другим гражданам. были определены цели и задачи, было 

Во-первых, возможностей системы проконтролировано их выполнение. В 
социальной защиты населения часто результате – жизни десятков людей 
недостаточно для того, чтобы люди, были спасены, десятки инфицирован-

Фактически именно в момент, когда оказавшиеся в трудной ситуации, ных туберкулезом больных были 
человеку очень требуется помощь со смогли эти трудности преодолеть. найдены, изолированы от членов 
стороны, он исключается из общества.Фактически сам институт социальной общества и сейчас проходят лечение, 

Принятие своего положения, иденти-помощи работает таким образом, что сотни бездомных прошли дезинфекци-
фикация себя в качестве бездомного, человеку в кризисной ситуации онную обработку и были направлены в 
ориентация только на настоящее, с перестают оказывать необходимые специализированные учреждения.
одной стороны, представляют собой услуги. Так, если потеряны документы, Происходит постоянная и планомер-
формы психологической защиты, получить государственные услуги ная работа, направленная на возвраще-
снимают тревожность, страх перед весьма и весьма затруднительно. ние бездомных людей к нормальной 
непредсказуемым будущим, помогают Во-вторых, бюрократический барьер. жизни в обществе.
человеку выжить в нечеловеческих Существуют риски для граждан быть 
условиях, а c другой – окончательно ущемленными при получении госуда-
перекрывают возможность покинуть рственных услуг (например, люди, 
«социальное дно».приезжающие из других регионов на 

Понимая всю сложность ситуации, заработки, сталкиваются с теми же 
следует активизировать деятельность проблемами, что и бездомные без 
всех государственных, общественных и регистрации).
религиозных организаций, чтобы В-третьих, социально-психологичес-
помочь людям, оказавшимся на «дне кий барьер. Общество не готово 

Балабанов Владимир Владимирович,

директор КУ «Городской Центр 
социальной реинтеграции бездомных и 
бесприютных граждан»

61047, Харьков, ул. Мира, 102,
тел. 99-00-02б,
E-mail:balabanov_w@mail.ru

«АММА» отпраздновала  совершеннолетие
Ассоциация многодетных матерей многодетным, неполным, приемным друг другу. Родители «АММЫ» на 

(семей) г. Харькова начала свою семьям, семьям, воспитывающим волонтерских началах проводят занятия 
деятельность 28 февраля 1994 года как детей-сирот, инвалидов, одаренных с детьми, обучая их рукоделию, твор-
общественная неприбыльная организа- детей, а также малообеспеченным честву, английскому языку и многому 
ция. В данное время она объединяет семьям города Харькова. другому; налажено сотрудничество с 
свыше 130 семей, воспитывающих интернатами, в которые семьи (чаще На протяжении многих лет организа-
более 400 детей в возрасте до 18 лет. многодетные) выезжают для проведе-ция проводит обширную культурно-

ния праздников, мастер-классов и массовую и просветительскую работу, 
просто теплого общения с детьми пропагандирует здоровый образ жизни 
лишенными родительской заботы; среди свои членов, воспитывает 
интересна работа с пожилыми одиноки-уважительное отношение к женщине-
ми пенсионерами и ветеранами города матери, упреждает асоциальное 
по обмену бесценным жизненным поведение детей и подростков. 
опытом и душевным теплом. В этом Дети в Ассоциации многодетных 
году начал свою работу центр матерей (семей) «АММА» получают 
«Академия «АММА», деятельность возможность самореализации в разли-
которого направлена на оказание чных видах деятельности, участвуют в 
социально-педагогической и психоло-конкурсах, выставках творческих работ, 
гической поддержки социально-концертах, получают позитивный опыт Главной целью деятельно сти  
незащищенным семьям города.общения. Ассоциации многодетных матерей 

Ибрагим Юлия Сергеевна,(семей) «АММА» является защита Главным достоинством организации 
материнства и детства, а также оказание является то, что ей удалось организо-

E-mail: amma77@i.uaвсесторонней помощи и поддержки вать семьи на оказание взаимопомощи 

тел. 778-28-02,
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01.03.2012 г. Заседание экспертного Совета конкурса социальных проектов и социального заказа «Единая социальная сеть» 2012 г.

22.03.2012 г. Большой зал Харьковского городского совета.Конференция общественных организаций

23.02.2012 г. Празднование 18-летнего юбилея Ассоциации многодетных матерей «АММА»

14.04.2012 г. Открытие творческой мастерской «Чернобыль». Ул. Фрунзе,1

Пасхальные празднования в клубах активного долголетия г. Харькова
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09.02.2012 г. Малый зал Администрации Дзержинского района. Семинар на тему «Защита права на доступность»

22.03.2012 г. Большой зал Харьковского городского совета.Конференция общественных организаций

23.02.2012 г. Празднование 18-летнего юбилея Ассоциации многодетных матерей «АММА»

25.04.2012 г. Молодежный парк. Международная акция «Зажги свечу», посвященная памяти героев-ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

02.02.2012 г. Областной центр культуры и искусства. Выставка детских творческих работ «Каким я хочу видеть этот мир»
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Киноискусство и социальная работа:
несовместимое сочетание или эффективный тандем

Можно ли сочетать кино и социаль- надежда – это далеко не весь перечень будущем такие фильмы увидели 
ную работу? Ответ на этот вопрос чувств и эмоций, вызванных фильмом. школьники и их родители, ведь, 
искали участники «круглого стола» благодаря этому, подростки и молодёжь Уникальность этого кино заключа-
«Социальная работа средствами смогут ответить на многие, волнующие лась в том, что в нём не было негатив-
киноискусства: проблемы и перспекти- их вопросы, разобраться в себе, а ных персонажей, к которым мы привык-
вы», который был проведён 26 января взрослым станет проще понимать своих ли, ведь они практически всегда 
2012 года Харьковской Ассоциацией детей.присутствуют в тех фильмах, мульт-

Перед современным обществом стоит 
важная задача: воспитание подрастаю-
щего поколения. Как сделать так, чтобы 
наши дети стали достойными людьми? 
Это возможно при активном сотрудни-
честве семьи, социальных работников, 
педагогов, представителей СМИ, дея-
телей культуры и искусства, обществен-
ных организаций, органов власти и 
других институтов, которые спосо-
бствуют формированию личности 
ребёнка. То взаимопонимание, которое 
возникло между участниками «круглого 
стола», дало возможность его организа-
торам найти новые пути решения 
социальных проблем. А также постави-
ло перед ними новые задачи: подготовка 
представителей СМИ к освещению 
социальных проблем и, в первую 
очередь, вопросов детей и подростков, 
создание условий для доступности 
качественного кинопродукта широкой 
аудитории, привлечение специалистов, детского экранного творчества «Дитят- фильмах, передачах, которые нам 
работающих с детьми, к использованию ко» совместно с Харьковским облас- показывают с голубых экранов.
средств медиа в своей работе. Говоря о тным центром социальных служб для У некоторых зрителей даже возник 
перспективах, мы прекрасно понимаем, семьи, детей и молодёжи и Харьковской вопрос: «А где же конфликт? Когда же 
что у киноискусства огромный потен-областной общественной организацией появится кто-то плохой?» Как техника 
циал, который важно и нужно умело «Профессиональная лига социальных вышивания «белым по белому», так и 
применять, не только в социальной работников Харьковщины». Участника- сюжет этого фильма был создан с идеей 
работе, но и в других сферах, во благо ми данного мероприятия стали учёные, «доброго в добром». Невзирая на 
наших детей!педагоги, социальные работники, проблемы, с которыми довелось 

государственные служащие, студенты, столкнуться главной героине фильма, Панотчик Наталия,
духовенство и представители общес- 15-летней Нине: тяжёлая болезнь, член Харьковской Ассоциацией 
твенных организаций, которые входят в смерть мамы, уход отца к другой детского экранного творчества 
Единую Социальную Сеть г. Харькова. женщине, девочка оставалась доброй, «Дитятко»

светлой и по-прежнему верила в чудо. Целью «круглого стола» являлось не 
Одним из таких чудес, символом просто обсуждение эффективности 
надежды, веры, возрождения и был использования медиа-ресурсов в 
долгожданный снег, который Нина, социальной работе. Его участники 
конечно же, увидела благодаря своему искали и находили возможности для 
верному другу.практического применения средств 

кино и социальной рекламы в решении Созданные с глубоким социальным, 
сложных социальных проблем. В этом духовным, высокоморальным смыслом 
им помог фильм минской киношколы фильмы помогут зрителю найти ответы 
«Синема», победитель Международно- на многие вопросы. Ведь далеко не 
го кинофестиваля «Лучезарный ангел».  всегда словами можно передать то, что 

несут в себе экранные образы. Кино и Фильм не оставил равнодушным 
социальная реклама находят отклик в никого из присутствующих. Это 
сердцах детей и взрослых. И каким неудивительно, ведь его герои  просто и 
будет этот отклик, зависит от того, понятно говорили о  жизненных 
насколько качественным будет тот вопросах, волнующих многих из нас. 
кинопродукт, который мы выберем для Ощущения зрителей калейдоскопом 
себя и наших детей. А сделать этот сменялись на протяжении всего 
выбор, поверьте, в ваших силах!просмотра: удивление, восхищение, 

сочувствие, радость, светлая грусть, Важно, чтобы в самом ближайшем 
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Информирование общественности  о развитии
рынка социально-медицинских услуг города Харькова

относятся к патологии, которая во всех программ, связанных с ранней диагнос-
развитых странах имеет тенденцию к тикой и профилактикой онологических 
росту. заболеваний;

- нициирование и проведение Аналогичная тенденция имеет место 
профилактических осмотров на и на Харьковщине.
предприятиях Харкова;Заболеваемость населения Харьков-

- поиск и привлечение внебюджет-щины злокачественными опухолями 
ных средств для реализации программ в составила в 2011 г. около 435 случаев на 
рамках проекта, сбор и обработка 100 тыс. мужского населения и 330 
предложений для улучшения профилак-случаев на 100 тыс. женского населе-
тики заболеваний раком среди женщин;ния. Вновь заболевших, среди населе-

- обработка результатов проведенной ния Харьковщины (население около
работы, формирование предложений 2 800 000 человек), составляет:
для оптимизации профилактических Из 12 направлений социального - рак молочной железы – 1 109 
методов в области охраны здоровья и заказа городского социального проекта человек;
снижения рисков заболевания рака у  «Единая социальная сеть» 2012 года  - - рак шейки матки – 108 человек;
женщин;три направления посвящены  информи- - рак кожи  901 человек;

- создание обучающих программ по рованию общественности  о развитии - рак легких – 1 103 челеловек.
профилактике рака для детей и подрос-рынка социально-медицинских услуг  Лидерами в смертности населения от тков по направлениям.города Харькова. злокачественных опухолей занимают 

До конца 2012 года на запланирован-В текущем году эти направления нозологии, которые можно профилакти-
ных лекциях будет проинформировано представляют 7 социальных проектов: ровать, являются: рак молочной железы, 
около 5 000 женщин и девушек (в - «Жизнь бесценна» (профилактика шейки матки, легких, кожи. Поэтому, 
среднем 30 человек за одно мероприя-онкологических (раковых) заболева- один из важных аспектов в снижении 
тие). Кроме того, проводимые интерак-ний); заболеваемости и смертности населе-
тивные консультации, при помощи веб-- «Мы вместе» (оказание психологи- ния Украины от этих нозологий – это 
сайта нашей организации в сети ческой помощи онкобольным и их   и н формированность населения. 
Інтернет, помогут значительно увели-родственникам);
чить это количество до 20 000 человек.- «Эра милосердия» (создание 

На внеплановых лекциях (родите-общественной молодёжной службы 
льские собрания в школах, собрания на хосписной помощи);
предриятиях и пр.), планируется - «Рука помощи» (паллиативная 
проинформировать еще около 5 000 помощь онкобольным);
человек. - Развитие городской сети раннего 

вмешательства для оказания услуг Во время проведения проекта «Жизнь 
детям с нарушениями развития и бесценна», ожидается активность 
семьям, которые их воспитывают; населения в этом вопросе и ожидается 

- «Родительский клуб» журнал для рост своевременного выявления 
Проект «Жизнь бесценна» предло-родителей детей с особыми потребнос- онкологии в разновозрастных группах у 

жен и реализуется Департаментом тями; женщин в Харьковском регионе. Это 
охраны здоровья и Депарптаментом - «Источник жизни – материнское будет способствовать формированию 
труда и социальной политики Харьков-молоко» (информационная помощь  по потока пациентов с онкологическими 
ского городского совета совместно с вопросам грудного вскармливания). заболеваниями на профилактику, 
общественной организацией «Центр раннюю диагностику, диспансериза-На реализацию этих проектов из 
содействия по расширению социальних цию и своевременное лечение ранних городского бюджета,  решением 
программ в области охраны здоровья стадий женских онкопатологий.Экспертного совета по реализации 
«Равное право на жизнь».городского социального проекта Проект «Мы вместе», который 

Реализация проекта «Жизнь бесцен-«Единая социальная сеть», оказана также реализуется с общественной 
на» позволяет решать важную задачу - финансовая поддержка в размере 151 организацией «Центр содействия по 
формирование здорового образа жизни тыс. грн. расширению социальних программ в 
в системе профилактики онкологичес- области охраны здоровья «Равное право Начиная с 2009 года одним из направ-
ких (раковых) заболеваний. на жизнь», направлен на оказание лений социального заказа Харьковского 

Проект «Жизнь бесценна» - работает психологической помощи и поддержки городского совета общественным 
второй год. Определены основные онкобольным и их родственникам.организациям социальной направлен-
задачи и сроки поэтапной реализации ности на ежегодном городском  конкур- В случаях, когда болезнь не поддается 
проекта. се «Единая социальная сеть» является лечению, для решения проблем, встаю-

направление по оказанию социально- Основными задачами проекта щих перед неизлечимыми умирающими 
медицинских услуг и информированию «Жизнь бесценна», являются: больными и их семьями, служит 
населения  по вопросам профилактики - информационное обеспечение паллиативная помощь, которая в 
онкологических заболеваний. проекта; современном понимании рассматрива-

- недрение новых обучающих ется как комплексная  система  мероп-Злокачественные новообразования 

–
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риятий медицинского, психологическо- тивно удовлетворять разнообразные  значение уделяется социальной актив-
го, социального и духовного характера, гуманитарные потребности  паллиатив- ности и качеству жизни семьи. Раннее 
направленная на всестороннюю ных пациентов – еще одна важная вмешательство предоставляет старт для 
поддержку больного и членов его семьи. задача для администрации больницы, дальнейшей инклюзии ребенка в 

персонала хосписа, активистов общес- дошкольные и школьные образователь-Паллиативная помощь предоставля-
твенной организации «Социальный ные учреждения.ется в  специализированных медицин-
всесвит» и волонтерского корпуса  ских учреждениях – хосписах. В городе В настоящее время услуги раннего 
молодежной службы «Эра милосер-Харькове при городской многопрофиль- вмешательства в Харькове предоставля-
дия».ной больнице №17 второй год успешно  ют БФ «Институт раннего вмешат-

функционирует  отделение хосписа на Харьковский областной благотвори- ельства» и открытый в 2010 году центр 
50 мест, где оказывается помощь тельный фонд «Социальная служба раннего вмешательства в городской 
онкологическим больным. С июня 2012 помощи»,  в рамках социального заказа,  детской поликлинике №23. Для 
года после завершения ремонта и планирует 9 – 10 октября 2012 года про- полутора миллионного города, безус-
реконструкции планируется открыть  ведение социальной акции «Рука ловно, этого недостаточно, учитывая 
вторую очередь хосписа на 30 коек. помощи», приуроченной к Всемирному необходимость территориальной 

Дню паллиативной и хосписной приближенности таких услуг к потре-В связи с этим для Департамента 
помощи. бителю из-за раннего возраста и охраны здоровья ключевыми являются: 

физических ограничений детей. внедрение специфики и философии 
паллиативной помощи в практику  Выполнение проекта позволит 
медицинских учреждений; определение создать три новых отделения раннего 
ее места и роли в современной медици- вмешательства в городских поликлини-
не и обществе в целом; выбор содержа- ках разных районов города, что повысит 
ния и конкретных форм организации и доступность услуги для остро нуждаю-
реализации паллиативной помощи; щихся в ней семей.
изменение отношения общества к БФ «Институт раннего вмешат-
неизлечимым больным людям. ельства», используя более чем десяти-

В отличие от радикального медицин- летний опыт предоставления сервиса 
ского вмешательства, качественная  раннего вмешательства, а также Проект «Развитие городской сети 
паллиативная помощь имеет целью, в совместные с Институтом охраны раннего вмешательства для оказания 
первую очередь, облегчение физическо- здоровья детей и подростков АМН услуг детям с нарушениями развития 
го состояния больного – преодоление Украины научные разработки в области и семьям, которые их воспитывают»  
боли и устранение других отрицатель- раннего вмешательства, выступает в осуществляется БФ «Институт раннего 
ных проявлений болезни (лечение этом проекте в качестве тренингово-вмешательства». 
симптомов); кроме этого -  поддержку методического центра для создающейся 

Раннее вмешательство – это междуна-его психоэмоционального  и духовного сети, включающей все отделения 
родная система междисциплинарной состояния, а также - улучшение соци- раннего вмешательства. 
семейно-центрированной помощи альных  условий жизни больного и его Уже третий год в рамках социального детям раннего возраста  (от рождения семейного  окружения. заказа БФ «Институт раннего вмешат-до 4 лет) с нарушениями развития. 

Очевидно, что решать данные задачи ельства» выпускает журнал «Родите-Врожденная патология, родовая травма 
силами только ограниченного штата льский Клуб». Это единственное, или болезнь ребенка в младенчестве 
медицинских работников хосписа будет уникальное издание в Украине для всех часто влекут за собой задержки и 
сложно. Поэтому очень своевременным обыкновенных родителей необыкно-нарушения психоэмоционального и 
оказался социальный  проект Харьков- венных детей с особыми потребностя-физического развития. Ранняя помощь 
ской областной общественной органи- ми, которые выдержали один из детям (на фоне медицинского лечения) 
зации «Социальный всесвит» - «Созда- тяжелых неожиданных ударов в жизни. позволяет снизить частоту и уровень 
ние общественной молодежной Авторы идеи и создатели журнала – инвалидизации, даст возможность 
волон-терской службы хосписной члены родительского клуба БФ «Инсти-ребенку развиваться наилучшим для 
помощи «Эра милосердия». Основны- тут раннего вмешательства». Клуб себя образом. 
ми целями деятельности  волонтерской избрал своей миссией изменение 

Особенно важным аспектом услуг службы   являются столь необходимая  стереотипного общественного мнения 
раннего вмешательства, отличающим комплексная  психо-социа льно- по отношению к людям с различными 
его от других видов ранней помощи, духовная поддержка пациентов хосписа нарушениями; развивать в детях-
является то, что помощь оказывается не и членов их семей, дополняющая инвалидах  и их родителях ценностные 
только самому ребенку (непосредствен-паллиативную медицинскую помощь; а ориентиры как полноправных членов 
ная реабилитация - физическая, речевая также – формирование общественной  общества, согласно Конвенции ООН по 
и психологическая), но и всей семье, и психолого-педагогической среды для  правам инвалидов, ратифицированной 
прежде всего, родителям. Семья ново-социального воспитания и развития нашей страной. 
рожденного ребенка с нарушениями духовности современной молодежи в Журнал распространяется бесплатно остро нуждается  как в психоэмоцио-процессе осознанной социально среди семей, воспитывающих таких нальной поддержке, снижающей риск значимой волонтерской деятельности в детей, проживающих в г.Харькове и институализации ребенка, так и в условиях хосписа. области. Многие родительские органи-информировании и обучении родителей 

Во всем мире существует практика зации по всей Украине оценили этот специфике ухода и воспитания ребенка 
массовой волонтерской поддержки журнал и желают его иметь. Особое с особенностями развития, а также 
паллиативной медицины. Создать внимание при распространении помощи в формировании детско-
атмосферу единой междисциплинарной  журнала в Харькове уделяется роддо-родительских отношений. Большое 
команды в хосписе, способной эффек- мам, перинатальному центру, общес-
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твенным и государственным центрам по ваться опытом, получать психологичес- грудью,  не навязывая ей свое мнение.
работе с детьми с особыми потребнос- кую поддержку. Таким образом, все социальные 
тями. В журнале освещаются вопросы проекты, которые реализуются совмес-
развития и реабилитации детей с тно общественными организациями, 
особыми потребностями, взаимоотно- Депарптаментом труда и социальной 
шения в таких семьях, инклюзии, а политики и Департаментом охраны 
также вопросы о наличии соответству- здоровья Харьковского городского 
ющих социально-медицинских услуг в совета, в рамках городского социально-
нашем городе. го проекта «Единая социальная сеть», 

Социальный проект «Источник направлены на развитие рынка социаль-
жизни – материнское молоко»  но-медицинских услуг и предоставляют  
выполняет Харьковская областная уникальные  информационные услуги, 
общественная организация «Центр которые способствовуют формирова-

Кормление грудью является неотъем-поддержки грудного вскармливания и нию здорового образа жизни жителей 
лемой частью материнства,  но его не родительской культуры «Искусство территориальной громады города.
стоит рассматривать как идеал, оно Материнства»
является просто   нормой, в то время как 

Основными задачами проекта Сороколат,искусственное вскармливание следует 
является оказание информационно- директор Департамента охраны рассматривать как вариант далекий от 
практической помощи кормящим здоровья, член Экспертного совета по нормы. 
матерям по вопросам грудного вскар- реализации городского социального Главная задача проекта – это дать мливания, оказание психологической проекта «Единая социальная сеть»,необходимую информацию и поддер-поддержки молодым родителям, кандидат медицинских наук, доцентжать женщину, которая хочет кормить предоставление возможности обмени-

Юрий 

   Сервіс-центр для покращення доступу до правосуддя
осіб з інвалідністю

Майже кожна людина у своєму житті людині можуть надати правову На практиці інвалід, який потребує 
стикалася з необхідністю звернення до допомогу. Різноманітні громадські захисту своїх прав, звернувшись до 
суду щодо захисту своїх прав. І той, хто приймальні, управління юстиції, сервіс-центру для покращення доступу 
пройшов  шлях  в ід  п ідготовки  осередки партій пропонують надання до правосуддя осіб з інвалідністю, від 
документів до отримання бажаного юридичних консультацій. фахівців організації незрячих юристів  
результату, розуміє, скільки часу та сил отримає юридичну консультацію, Але отримання правової інформації 
на це потрібно, особливо коли це допомогу при складанні письмових ще не гарантує вирішення проблеми.
людина з інвалідністю. Не мається на документів, а особи з числа безробіт-Маючи підготовлені документи, їх 
увазі знання норм законодавства та них, що пройшли спеціальну підго-треба подати до необхідного кабінету та 
хитросплетінь процесуальних норм, а товку, нададуть  послуги з супроводу та ще й не проґавити строки. На сьогодні в 
йдеться про речі настільки звичні для асистування у суді.Україні не існує місць, де б людині з 
пересічної людини, що багато хто про Ідею створення сервіс-центру для інвалідністю запропонували надання 
них і не замислюється: як людині з покращення доступу до правосуддя осіб комплексних послуг, правової консуль-
вадами зору написати заяву, знайти з інвалідністю підтримали представ-тації та допомоги при безпосередньому 
необхідний кабінет, отримати рішення, ники департаменту праці та соціального відстоюванні своїх прав у суді.   
особі, що не чує поспілкуватися з захисту Харківської міської ради та  З метою створення умов, які б працівниками суду, людині, яка запропонували подати проект створен-покращували доступність до право-пересувається на інвалідному візку, ня сервіс-центру на конкурс соціальних суддя осіб з інвалідністю, організація подолати східці і потрапити до судової  проектів «Єдина соціальна мережа».розробила низку інноваційних  заходів, зали. Cтворення центру може служити спрямованих на створення сервіс- 

Майже щодня фахівці Харківської моделлю, що буде прийнятною для центру надання правової допомоги 
громадської організації незрячих застосування у різних регіонах України особам з обмеженими фізичними 
юристів надають допомогу у вирішенні при подоланні бар'єрів на шляху до можливостями.
таких проблем. За 14 років свого доступного правосуддя.Впровадження моделі сервіс-центру існування організація зарекомендувала Об'єднання зусиль громадських надання комплексної послуги допо-себе як команда професіоналів, які організацій, юристів і правозахисників, може  особі з інвалідністю самостійно протягом року успішно надають більше а також підтримка влади і представ-брати участь у судових процесах і 1000  юридичних  консульт ац ій  ників міжнародних організацій максимально реалізувати свої процесу-інвалідам та незахищеним верствам забезпечать покращення становища альні права. Послуги з супроводження, населення, постійно  пропонують зміни доступності до правосуддя осіб з асистування та перекладу на жестову до діючого законодавства, аби підви- інвалідністю в Україні.мову під час звернення до суду, а також щити захищеність осіб з інвалідністю в 

розгляду справи, покращать доступ до Україні, організовують і проводять 
правосуддя особам з вадами зору та Лепетюк Олег Леонідович,різноманітні заходи, спрямовані на 
слуху. У запропонованій моделі є залучення однодумців та обмін голова Харківської громадської 
іноваційним залучення до надання успішним досвідом між практику- організації незрячих юристів,
таких послуг безробітних осіб, які ючими юристами й правозахисниками. Тел. +38097-942-04-20, 705-12-71перебувають на обліку у службі 

Сьогодні існує чимало місць, де E-mail:hipc@ukr.netзайнятості.
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Конкурси, навчання, зустрічі соціальної політики України, а також 
брали участь у багатьох виставках. Члени організації беруть активну 

участь у багатьох заходах не тільки в «Інвапрес» має досвід проведення 
Харкові та області, а й по всій Україні. всеукраїнських заходів,  але не 
Багато з них «Інвапрес» організовує та збирається залишати поза увагою місто 
проводить самостійно. Так у 2008 році та регіон. Так у найближчих планах 
громадські діячі провели круглий стіл громадських діячів провести аналог 
до Міжнародного дня інвалідів, круглий журналістського конкурсу «Золота 
стіл «Соціальний  захист інвалідів». У нитка Аріадни» для акул пера з 
2009 році було проведено круглі столи: Харківської області. Але, якщо до участі 
«Роль ЗМІ як засобів щодо висвітлення у всеукраїнському конкурсі допуска-
життєдіяльності  інвалідів», «Роль ЗМІ лися лише роботи, що висвітлювали 
громадських організацій інвалідів як життєдіяльність інвалідів, то тематика 6 лютого виповнилося 10 років 
засобів їх соціальної реабілітації». Крім Харківського конкурсу буде охоплю-Харківському міському творчому 
того в січні 2009 року члени організації вати соціальну сферу загалом. об'єднанню інвалідів «Інвапрес». До 
брали активну участь у підготовці та цього ювілею громадська організація Крім того, планується використати 
проведенні новорічної благодійної акції інвалідів прийшла з багатьма здобут- київський досвід й приурочити 
для дітейінвалідів «В гостях у діда ками, подолавши складні часи кризи. фестиваль творчості інвалідів до фіналу 
Мороза»,  яка  проводилася  під  конкурсу журналістів. Такий фестиваль «Інвапрес» було створено з метою 
патронатом Харківської обласної ради. найкраще відобразить мету громадської об'єднання творчо обдарованих інвалі-
В лютому того ж року конкурс для організації – творчу реалізацію людей з дів у вирішенні своїх проблем. В першу 
сімейних пар, присвячений Дню святого обмеженими можливостями здоров'я. чергу це стосується проблем малодос-
Валентина. До всіх свят та пам'ятних До участі у фестивалі планується тупності та нестачі інформації, пов'яза-
дат були проведені кругли столи або залучити як майстрів, що займаються ної з життєдіяльністю людей з обмеже-

декоративноприкладним мистецтвом, ними можливостями здоров'я. 
наприклад, вишивкою, так і артистів: А основним завданням організації є 
танцюристів та співаків.ліквідація інформаційного вакууму 

Влада – соціальний партнерщодо проблем інвалідів і соціальної 
сфери в цілому. З цією метою у 2003 Досить важливим є й те, що 
році було створено підприємство «Інвапрес» будує свою діяльність у 
«Редакція газети «В ім'я життя», яке тісній взаємодії з органами влади та 
розпочало випуск газети «Репортер в місцевого самоврядування, іншими 
ім'я життя» – благодійного видання. державними організаціями,  які  

сприяють справі соціальнотрудової та Робота – шлях до успіху
медичної реабілітації інвалідів. Голова Велику увагу в ХМТОІ «Інвапрес» 

урочисті зібрання. У серпні 2009 року «Інвапрес» Олександр Родіонов є приділяють працевлаштуванню людей з 
члени «Інвапрес» брали участь у ІІІ членом координаційної ради при голові обмеженими можливостями здоров`я. 
Обласній спартакіаді з рекреаційних Харківської обласної ради С.І. Чернові. Для цього випущено декілька мето-
видів спорту. Наприкінці листопаду Крім того Олександр Родіонов входить дичних посібників для керівників 
2009 року команда «Інвапресу» виїхала до складу колегії при обласному 
на IV Bсеукраїнські рекреаційні ігри відділенні ФСЗІ, Великої громадської 
для інвалідів всіх нозологій «У волі ради при Харківському міському голові. 
сила». До речі, ініціатива створення цих Досить тісні зв'язки налагоджені з 
і го р  н а л е ж и т ь  с а м е  ф а х і в ц я м  Харківською міською радою. 
«Інвапресу». Починаючи з 2006 до 2010 Починаючи з 2003 року, «Інвапрес» є 
року практично вся суддівська бригада постійним партнером міськвиконкому 
ігор, складалася з працівників громад- із забезпечення соціального захисту 
ської організації. Й по нині активісти населення, входить до «Єдиної 
«Інваперсу» беруть участь у підготовці соціальної мережі» Харкова та виконує 
та проведенні цього спортивного програми з реабілітації інвалідів. 
заходу. Співпраця з владою є взаємовигідною: 

Одним із напрямків діяльності інваліди отримують допомогу, а 
організації є підтримка творчо обдаро- держустанови поширюють свої  громадських організацій і директорів 
ваних інвалідів. Для цього «Інвапрес» можливості завдяки залученню до підприємств. Організація є засновником 
організовує та проводить різноманітні роботи громадські організації. декількох підприємств, на яких 
конкурси та фестивалі, одними з яких є працюють близько 20 інвалідів. До речі, «Інвапрес» був переможцем 
літературний конкурс «Береги надії». різноманітних грантових програм Також ХМТОІ «Інвапрес» проводить 
Члени організації взяли участь у міжнародних благодійних фондів, що значну роботу із соціального захисту 
Всеукраїнському конкурсі серед дало змогу значно покращити вико-інвалідів, особливо в сфері надання їм 
журналістів на краще висвітлення нання поставлених завдань. Наприклад, соціальної, економічної, правової та 
життєдіяльності інвалідів «Золота у 2006 та 2007 роках організація інформаційної допомоги із забезпе-
нитка Аріадни», який проводила ВГО отримала грант від відділу підтримки чення конституційних гарантій на 
«ВАПІ» спільно з Міністерством демократії посольства США в Україні. реабілітацію та працевлаштування.

Ювілей досягнень ХМТОІ «Інвапрес»

Судьбы людей
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Колеги за покликанням Погляд у майбутнє Але, робота такого громадського 
об'єднання пов'язана з певними «Інвапрес» успішно співпрацює з Є ідея створити всеукраїнську 
складнощами. Така організація не може іншими громадськими організаціями та організацію «Інвапрес», яка б вирішу-
базуватися в Харкові, адже для їх об'єднаннями. Так у серпні 2006 року вала ті ж питання, що й харківське 
всеукраїнського об'єднання необхідно на базі «Інвапресу» було створено об'єднання. Наразі ця думка почала 
працювати в Києві. Адже всеукраїнські Представництво ВСГО «Конфедерація впроваджуватись у життя, – повідомив 
організації порушують ті питання, які громадських організацій інвалідів голова ХМТОІ «Інвапрес» Олександр 
вирішуються саме в столиці. Відтак, України» в Харківській області з метою Родіонов. – Створити нову всеукра-
рішення про створення Всеукраїнського координації зусиль громадських їнську організацію вирішили журна-
«Інвапресу» залишається відкритим.організацій інвалідів Харківщини у лісти з різних регіонів під час тренінгу з 

вирішенні своїх проблем. Не зважаючи висвітлення проблем інвалідів для 
на свій молодий вік, представництво працівників ЗМІ. Марія Чумак,
об'єднує вже більше 30 організацій. журналіст ХМТОІ «Інвапрес»

адміністрації у 2002 році та друге  Всеукраїнській акції «Зорі надії», в 
видання книги  у 2008 році. номінації «Журналіст», який найкраще 

· 2005 рік - книга «ВОІ СОІУ 15 висвітлює життєдіяльність інвалідів та 
років». два роки поспіль - перше місце в   

· 2007 рік - «Підприємства громад- профе с ійному вс еукра їнському 
ських організацій інвалідів». конкурсі «Золота нитка Аріадни» для 

· 2009 рік - «Інваліди – частина журналістів та ЗМІ, які висвітлюють 
нашого суспільства». життєдіяльність людей з обмеженими 

можливостями, в номінації «Кращий Крім того, виступав автором-уклада-
керівник ЗМІ».    чем чималої кількості збірок законо-

давчо-нормативної бази, методичних Родіонов О.В. за час своєї журналі-
посібників, що стосуються людей з стської діяльності виховав чимало 
обмеженими можливостями здоров`я. молодих журналістів. Деякі з них в 

подальшому пов'язали своє життя з Родіонов В 2010 році за його ініціативи 
соціальною сферою і зараз працюють на Всеукраїнською асоціацією працездат-Олександр Васильович
керівних посадах у соціальних службах.   них інвалідів за підтримки Міністерства 

Народився у м. Харкові 10.09.1960 праці та соціальної політики України,   З 2002 року веде чималу громадську 
року. Освіта повна вища, Харківський Державного комітету телебачення та роботу. З того ж часу він голова 
інженерно-педагогічний інститут у радіомовлення України було започат- Харківського міського творчого 
1990 р., інженер-педагог. ковано професійний конкурс для  об'єднання інвалідів «Інвапрес», метою 

Трудову діяльність розпочав у 1977 журналістів на краще висвітлення діяльності якого є сприяння щодо 
році. життєдіяльності інвалідів «Золота поширення інформації та висвітлення у 

нитка Аріадни». ЗМІ життєдіяльності інвалідів, їх З 1978 року працював диктором, 
організацій та підприємств. За кореспондентом  радіомовлення,  Родіонов Олександр Васильович був 
ініціативою й безпосередній участі кореспондентом багатотиражної газети засновником Телевізійної студії 
ХМТОІ «Інвапрес» і його голови у 2010 «Темп» заводу ХТЗ. соціальних програм, яка виходила з 
при підтримці Міністерства соціальної соціальним оглядом на телеканалі З 1998 року працював заступником 
політики України, Державного комітету Фора.  З його допомогою були засновані редактора газети «В ім'я життя», яка 
телебачення та радіомовлення України газети для інвалідів в м. Полтаві і м. в и с в і тл ю ва л а  ж и т т є д і я л ь н і с т ь  
започатковано  всеукраїнський конкурс Донецьку. Він постійно організовує і інвалідів.
«Золота нитка Аріадни» для журна-проводить навчальні семінари, тренінги З 2002 року по теперішній час очолює 
лістів та ЗМІ, які висвітлюють та круглі столи для соціальних біт-Харківське міське творче об'єднання 
життєдіяльність людей з обмеженими журналістів, які висвітлюють життєді-інвалідів «Інвапрес», працює головним 
можливостями. яльність інвалідів всієї України. редактором благодійної газети для 

Родіонов О.В. користується заслуже- За свою роботу він нагороджений інвалідів «Репортер в ім'я життя», а з 
ною повагою та авторитетом не тільки Почесними грамотами, Подяками та 2007 року - ще й шеф-редактором 
серед журналістів спеціалізованих ЗМІ, Дипломами, в тому числі Почесними всеукраїнської газети «Світ рівних 
а й серед соціальних біт-журналістів, грамотами Кабінету міністрів України, можливостей», засновником якої є 
що працюють у загальних ЗМІ в різних Харківської облдержадміністрації та ВСГО «Конфедерація громадських 
регіонах України. Він є одним з Харківської обласної ради, Грамотою організацій інвалідів України». Газета 
провідних журналістів та керівників Української православної церкви, «Світ рівних можливостей» ввійшла до 
ЗМІ України,  які  висвітлюють Подяками Мінпраці та Харківського переліку Міністерства соціальної 
життєдіяльність людей з обмеженими міського голови. політики України для безкоштовного 
можливостями здоров'я. Не даремно Родіонов О.В. - один з найавторитет-розповсюдження серед інвалідів. 
саме його вибрали головою Ради ніших лідерів громадського руху Родіонов О.В. - автор декількох 
редакторів газет, засновниками яких є інвалідів України, який  користується книжок: 
громадські організації інвалідів. повагою не тільки в колективі, а й в · «Чорнобиль. Книга пам`яті», яка 
Красномовним свідченням його багатьох інших організаціях інвалідів з була випущена по заказу облдерж-
професійних здобутків є перемоги у різних регіонів України.

Журналіст, який висвітлює життя інвалідів



18 Творческая страничка
№1 / 2012 г.Поэзия членов ЕСС

И тогда в один прекрасный миг
Целый мир раскинется у ног твоих.

Любите, люди, жизнь!
Ведь, если верить, то чудо свершится,

Помни о том, как волшебен рассвет, Надеяться если – мечта воплотиться,
Помни о том, как прекрасен закат, А если любить человек не боится –

Помни всегда голубой лунный свет, Непременно любовь к нему возвратится.
Помни о том, что красе нет преград!

Поверь в себя мой друг, поверь:
Помни пенное бурное море, Отвори удаче дверь!
Помни только небес синеву, Достижений и побед грядёт пора

Помни лес и степные просторы. И наше «завтра» будет лучше, чем «вчера»!
И поймёшь тогда, чем я живу.

Я - частица великой Вселенной! О стремленье женщин к идеалу
Я – частичка прекрасной Природы!

О стремленье женщин к идеалу И только в её окружении
Написано стихов уже немало,Ощущаю себя я свободной!

Бесчисленное множество статей научных
Свобода - это жизнью наслаждение! Нас призывает быть стройней, красивей, лучше.

Свобода - это счастья ощущение! И вот, начитавшись женских журналов,
Нектар свободы пью я с упоением Статей о том, какой быть женщина должна.

И лёгким головокружением. Решила я  стать для него идеалом,
Испробовав советы на себе сполна.Любите, люди, жизнь во всевозможных проявлениях!

Цените каждый миг и каждое мгновение Для него я быть умной пыталась
И помните о том, что Жизнь и Красота повсюду! И читала умные книжки,

Любите жизнь! Любите, люди! А напрасно, как оказалось,
Ему нравятся больше глупышки.

Для него я хотела быть стройной
Не зовите меня инвалидом… На диетах различных сидела,

А он опять не доволен-Не зовите его инвалидом -
Ему нравятся женщины в теле.Обиднее это, чем может казаться.

Душевных страданий не будет видно – Для него я стала блондинкой.
В глубинах души они будут скрываться. Он, как увидел меня, удивился;

Сказал: я похожа на Барби с картинки.Он безразличия маску оденет
Сказал… и в брюнетку влюбился.И равнодушным покажется, но…

Я прошу вас в это поверить: Для него я училась быть кроткой;
Ему вовсе не всё равно! Хатха-йогой нервы смирила.

Я стала яркой и стильной красоткой,Как корабль вы назовёте,
Но его так и не покорила…Так корабль и поплывёт;

Достигнет берегов в почёте Я так старалась, чуть себя не потеряла,
Или ко дну пойдёт… А он так и не стал моей судьбой.

А я за идеалам гнаться пересталаЛюди, тактичнее будьте
И, наконец-то, стала сама собой.И слова добрей подбирайте.

Поверьте, мы – сильные люди, Дорогие женщины, себя любите!
Вы за это нас уважайте. И такой, какая есть, себя цените!

Вы - неповторимы, вы – уникальны!Знайте, мы такие же, как вы,
И для кого-то вы – идеальны!Только проблемы здоровья имеем,

И также нуждаемся в счастье, любви,
Также любить и дружить умеем.

Дружба
Как все, мы грустим и страдаем,

Бывает так, что горе душу естИдём к достижению цели;
И горькою печалью сердце гложет,Надеемся мы и мечтаем

Но если рядом друг надёжный есть,О том, чтобы жить полноценно.
То он всегда в любой беде поможет.

Дружба – это небесный подарок,
Поверь в себя Который нужно трепетно оберегать.

С другом мир по-особому ярокПоверь в любовь и доброту,
И начинает всеми красками играть.Люби людей и людям верь,

Поверь в прекрасную мечту, Дружба – это искусство;
Поверь в себя, в себя поверь! Быть хорошим другом нелегко порой

И важно, чтоб у друга возникало чувство,Поверь, что солнце вскоре взойдёт,
Что он с тобою, как за каменной стеной.Осветив ярким светом твой небосвод,

Поверь, что лучик тучи все пробьёт, Дружба - это священно!
И тебя вперёд за счастьем поведёт. Дружбу не забывают!

Дружба благословенна!Отбрось напрасные сомненья,
Дружба людей спасает!Оставь пустые сожаленья

Панотчик Наталья
член общественных организаций «Дитятко», «Харьковский центр волонтеров», «Инвапресс»
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У Харкові відкрили творчу майстерню «Чорнобиль»
Урочисте відкриття творчої майстерні 

«Чорнобиль» відбулося 14 квітня, у 
м. Харкові.

У відремонтованому приміщенні по 
вул. Фрунзе, 1 будуть розташовані офіс 
Харківської міської громадської 
організації «Союз Чорнобиль України», 
майстерня «Чорнобиль» і бюро Міжна-
родного освітнього центру ІВВ. У цере-
монії відкриття взяв участь Харків-
ський міський голова Геннадій Кернес. 

«Сьогодні значущий день для людей, 
які вчинили подвиг, які ліквідували 
техно-генну катастрофу. І тепер ми 
допомага-ємо цим людям відстоювати 
своє право на гідне життя. Я хочу 
побажати вам міцного здоров'я - в ім'я 

збирати, архівувати і виставляти канцелярськими товарами та засобами майбутнього і всього того, що ви 
матеріали про ліквідацію аварії на зв'язку.зробили. А новому центру я бажаю удачі 
ЧАЕС. Також центр співпрацюватиме з та успіхів у роботі, щоб він ніколи не був У церемонії відкриття взяв участь 
громадським чорнобильським рухом у порожній», - зазначив міський голова. також заступник голови Харківської 
Харкові, організовуватиме просвіт- облдержадміністрації Євген Савін, «Чорнобильська катастрофа залиша-
ницько-виховну роботу з молоддю, виконавчий директор освітнього центру ється однією з найстрашніших трагедій 
проводитиме науково-практичні конфе- ІВВ Дортмунд Петер Юнге-Вентруп, Європи і відкриття центру говорить про 
ренції, семінари, круглі столи та інші Генеральний консул ФРН у Донецьку те, що цю подію не забувають. Люди, які 
заходи, спрямовані на збереження Клаус Циллікенс, голова Харківської були в Чорнобилі після аварії, рятували 
пам'яті про чорнобильську катастрофу. міської організації «Союз Чорнобиль» не тільки всю країну, а й усю Європу. Ми 

Як зазначили організатори, примі- Анатолій Губарєв. не повинні забувати про цей подвиг. 
щення для організації виділили ще в Відкриття таких центрів дасть змогу це Під час урочистостей Геннадія 
1989 році, коли вперше на території зробити. Я бажаю, щоб робота в центрі Керне са  нагородили відзнакою 
СРСР була зареєстрована чорно-кипіла і щоб ми доводили, що уроки «Патріот України». Заступникові 
бильська громадська організація «Союз Чорнобиля не будуть забуті», - сказав міського голови з питань охорони 
Чорнобиль». У 2012 році завдяки народний депутат України Валерій здоров'я та соціального захисту 
Міжнародному освітньому центру ІВВ Писаренко. населення Світлані Горбуновій-Рубан 
в приміщенні зробили капітальний вручили подяку міської організації За словами організаторів, у творчій 
ремонт. Харківська міська рада забез- «Союз Чорнобиль України».майстерні «Чорнобиль» планується 
печила офіс меблями, оргтехнікою, 
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      Операция «Порятунок» - в помощь бездомным. Творческая страничка. Панотчик Н.
Балабанов В.В. Новости ЕСС. Содержание номера.

      Новости ЕСС.

  Информирование общественности о развитии рынка 
социально-медицинских услуг г. Харькова. 
Сороколат Ю.В.

Переможці міського конкурсу соціальних проектів 
громадських організацій та благодійних фондів 
«Єдина соціальна мережа» 2012 року.

      «Заповеди матери Терезы»
  Летопись событий. Фотокаталог.

Журналіст, який висвітлює життя інвалідів. Родіонов 
А.В. Портрет лідера організації.

Социальные вестники, которые мы выпускаем для вас вот уже пятый год, предназначены 
для того, чтобы информировать жителей территориальной громады о том, как они могут 
реализовать свои социальные права:  жить спокойно,  комфортно и поддержать тех, кто  
нуждается в помощи и поддержке.

Л.В. Болгова, директор Департамента труда и социальной политики Харьковского 
городского совета
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џДа, люди не всегда разумны, последовательны. Эгоистичны.
И всё равно люби их!

џЕсли ты творишь добро, люди могут обвинить тебя в 
корыстолюбии и себялюбии.
И всё же твори добро!

џЕсли тебе сопутствует успех, ты  наверняка наживешь 
явных и скрытых врагов.
И всё же достигай огромных успехов!

џДобро, сделанное тобою, уже завтра может быть забыто.
И всё же твори его!

џЩедрость и открытость могут сделать тебя уязвимым.
И всё равно будь щедрым и открытым!

џТо, что ты возводил годами, может быть разрушено
в один миг.
И всё же строй и возводи!

џЛюди нуждаются в помощи, но потом они могут и
укорять за неё.
И всё же помогай людям!

џОтдай миру наилучшее, что имеешь, и не забудь о возможном 
жестоком ударе в ответ.
И всё же отдавай миру, всё, что есть лучшее у тебя! 
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Заповеди матери Терезы –
одного из величайших гуманистов мира.

В них суть успеха всей нашей жизни,
нашего выбранного призванием дела.


