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Один день у «Місті сонця»

Доброта - це мова, яку можуть почути глухі
і побачити сліпі
Марк Твен

17 лютого – міжнародний
день спонтанного прояву доброти
Свято, яке ще маловідоме нашій країні.
Але будь-хто зможе приєднатись до нього!
Нехай кожний гарний вчинок у цей день стане
прикладом для багатьох людей!
У Вінниці в цей день планується багато
благодійних акцій:
На день треба дивитись, як на маленьке життя
М. Горький
Один незабутній день у столиці мають змогу
провести вихованці дитячих будинків завдяки
зусиллям волонтерів Київського благодійного
театру та підтримці закладів, які люб’язно
запрошують до себе у гості!
Планетарій, зоопарк, Макдональдс, Молодий
театр, клуб «Петрович» – от неповний список
закладів, для яких творити добро так просто!
Корнецька Галина Борисівна – екскурсовод
зі стажем! Вона не тільки проводить цікаві та
пізнавальні екскурсії, але й співає разом з дітьми,
розповідає про здоровий спосіб життя, проводить
вікторини на знання історії міста та пригощає
цукерками за правильні відповіді! Не дивно, що діти
довго дякують Галині Борисівні та просять її ще
розказати щось цікаве! Багато чого можна побачити
та дізнатись протягом двох годин – де раніше була
межа Києва, як будувались мости, сфотографуватись
біля маленьких і великих пам’ятників та навіть
побачити воронів з двору по вул. Рейтарській, які

•

“Звільни місце” – ми повинні
привчити чоловічу половину
нашого міста звільняти місце в
транспорті для прекрасної статі !

•

Скажи “Дякую” та “Посміхнись” –
завдяки карткам «Дякую» та
«Посміхнись» ми навчимо людей
висловлювати вдячність та
дарувати посмішки просто так.

•

«Компліменти» – скажіть
комплімент незнайомому
перехожому, подаруйте йому
гарний настрій.

•

«Листівочка» – напишіть листа
батькам, друзям, яких давно не
бачили, привітайте зі святом.

•

Просто робіть гарні вчинки
протягом дня, показуйте, що то не
важко, що то приємно і потрібно!

одного разу вибрались із клітини та літали навколо
сусідніх будівель!
В планетарії - подорожі зоряним небом! Тут ви
побачите зірки, комети, сузір’я та почуєте багато
різних легенд!
Молодий театр вкотре запрошує на вистави,
які розраховані на різний вік – «Русалонька»,
«Король Дроздоборід»,
«Червона шапочка».
Але діти не тільки люблять дивитись, але й самі
із задоволенням приймають участь у виставах,
конкурсах самодіяльності, які проводяться в школах
та інтернатах. Може, саме тому, багато хто із радістю
приймає пропозицію нашого театру організувати
театральні гуртки у дитбудинках!
В клубі «Петрович» дітей не тільки смачно
нагодують, а й нададуть майданчик для показу
вистав, пізнавальних програм та проведення
конкурсів акторами театру!

Оксана Пурик, www.misto-sontsia.org.ua

В рамках «Епідемії доброти»
вже відбуваються такі постійні благодійні
програми:

• “Допомогти просто”
• “Комп’ютер другу”
• “Подаруй дітям казку”

Театр «Місто сонця» запрошує всіх бажаючих взяти участь у
наших виставах!
(050) 4 111 633

• “Реєстр гарних справ”
• “Веселий лікар”
www.gurt.org.ua
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Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не
перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Станом на 1 жовтня 2009 року в Україні існує 467 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 3122 дітей.

Незвичайні сім’ї
Людмила та Олег Бугайови –
батьки-вихователі дитячого будинку
сімейного типу «Каравела», м.
Олександрія Кіровоградської
області.

Людмила, вихованка інтернату завжди
мріяла про велику родину. Маючи своїх, вже
дорослих дітей, родина почала опікуватись
іншими дітками.

Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо
Лев Толстой

городом у 30 соток, на якому вирощує
фруктові дерева, полуницю та інші ягоди.
Але й проблем, як у будь-якої родини
вистачає – треба доробити ремонт у домі,
багато нових речей купити для діточок та й
кошти на лікування і оздоровлення ніколи
зайвими не будуть…

Ольга та Дмитро Кузнєцови із м.
Горностаївка Херсонської області
виховують 11 дітей!
Виховуючи двох діточок і не маючи
можливості народити третю, родина
вирішила прийняти у сім’ю ще маленького
хлопчика. Але замість братика, діти
отримали сестричку – 10-ти річну Оленку!
І вже за кілька днів до родини приєднався
Діма, якому на той момент виповнилось 16
років!

Першим прийомним сином став Вова.
А вже за два тижні в сім’ї з’явилась Ніна.
Не все гладко спочатку складалось, адже
діти дуже різні і ніяк не могли поділити
між собою прийомних батьків! Але, як-то
кажуть, – головне здоров’я! І от як раз тут
і розпочалися проблеми. . . Вова ходив у
секцію боротьби і для поїздки на змагання
треба було пройти обстеження – так і
виявилось, що у хлопчика лише одна нирка
і та нездорова. У Ніни теж були негаразди
с самого народження – дівчинка падала від
слабкості, бо не отримувала достатнього
харчування!
Трьох наступних діточок - Владика,
Катю і Тимоху – Бугайови забрали із лікарні.
А трохи згодом Діму та Інесу родина взяла
до себе з того ж інтернату, де виросла
Людмила! І цим дітям батьки віддавали
усіх себе! Важко було – у Діми проблеми
з печінкою, у Інеси – затримка психічного
розвитку та практично відсутність слуху…
Кілька років дівчинка проходить лікування
у київській лікарні, проведено 7 операцій,
слух відновлено на 70 %!
А Владик пройшов вже 2 курси
дельфінотерапії, і лікарі сподіваються, що
для нього це найкраще лікування!

Батьки ж мріють про мікроавтобус
на якому можна подорожувати всією
родиною!

Олена та Сергій Передерій –
батьки трьох власних та шістьох
прийомних дітей із М. Белозірки
Запорізької області.
Сім’я давно замислювалась над тим,
щоб подарувати родинне тепло тим дітям,
які його не мають. Довго до цього йшли,
адже жили на одну зарплатню чоловіка…
Сашко прийшов у цю сім’ю, коли
помер його батько (брат Сергія), а матір
від нього давно вже відмовилась. Складно
було звикнути. Хлопчик був вже дорослий,
інколи навіть збігав із дому, не хотів
навчатись… Однак взаєморозуміння все
ж прийшло, і сім’я зрозуміла, що готова
прийняти до себе ще діточок!
Щоб не розлучати двох братиків та
їхню сестричку Аліну – їх всіх і забрали із
дитбудинку до себе. Нелегко складалось:
батьки дітей – алкоголіки, які частенько
приходили «навідати» сім’ю.

Як каже мама, вони не думали, що
їхня родина буде така велика, просто так
вийшло… У Діми була названа сестричка,
а в неї подружка… От і забрала сім’я
дівчаток – Яну та Ліду до себе! Але ж не
залишати у дитбудинку молодшу сестричку
Ліди! Тому невдовзі і 7-ми річна Сашенька
приєдналась до цієї чудової родини!
А ще є Ганнуся , опікунів якої позбавили
прав, та Толік - улюбленець дівчат!
Трьом старшеньким вже по 18 років.
Вони студенти, але приїздять до батьків
кожні вихідні!
Зараз родина будує будиночок для
гостей. Тоді буде можливість приймати
родичів діток. А ще малечі так хочеться
мати власний спортзал, але поки що не
вистачає коштів, щоб довести справу до
кінця…

Майже у всіх дітей було слабке здоров’я –
вони хворіли рахітом, у чотирьох виявили
недокрів’я… Багато сил та нервів коштувало
батькам, щоб належним чином обстежити
та лікувати дітей!

Київський благодійний театр

Зараз сім’я живе у новому, великому
будинку! Влітку родина займається власним

(050) 4 111 633

«Місто сонця»
www.misto-sontsia.org.ua
misto.sontsia@gmail.com

Ще одного хлопчика, 6-ти річного
Рашида, вирішили забрати від прийомних
батьків, які не змогли знайти спільної
мови. Адже не повертатись хлопчику знову
у дитбудинок!
Невдовзі в сім’ї ще поповнення – Вадим,
який ще не дуже звик до нової родини,
проте йому тут так затишно!
Родина Передерій хоче прийняти до
себе ще одну дитину!
А із нагальних потреб – меблі та
будматеріали.
Оксана Пурик, за матеріалами
www.detdom.info
www. uaua.info
www.deti.zp.ua

