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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВІ
14 червня у всьому світі
відзначається міжнародний день
донора - данина поваги
мільйонам людей, які рятують
життя і поліпшують здоров'я
інших, віддаючи їм свою кров.

Загальна кількість донорів в
Україні за 15 років зменшилася
майже в 2 рази. Зменшення
кількості донорів є характерним не
тільки для України, але й для
більшості країн світу. В Україні
функціонує 70 станцій та центрів
крові, 505 відділень
трансфузіології лікувальних
закладів, 77 лікарень, які
проводять заготівлю крові.
Потреба клінічної медицини в
препаратах крові в нашій країні
задовольняється тільки на 17-25%
від нормативів Всесвітньої
організації охорони здоров'я.

Свято відзначається з 2004
року. Дата 14 червня була обрана
на честь дня народження Карла
Ландштайнера, який відкрив
систему АВО для визначення груп
крові. Мета щорічної події закликати людей до донорської
здачі крові. Світова політика в
області донорства прагне до того,
щоб зробити переливання крові
більш безпечним і доступним
шляхом забезпечення 100%
добровільного безоплатного
донорства крові та її компонентів.

5 червня 2010 року, у
Всесвітній день захисту
навколишнього
середовища відбудеться
масштабне прибирання
зелених зон Києва за
один день.
Його учасники планують
не лише прибрати своє
місто, але й підписати
петицію до влади з
вимогою штрафувати
тих, хто смітить і
організувати ефективну
систему сортування та
збору сміття.

Ділитися кров’ю не тільки
благородно, але й корисно.
Лікарі давно відмітили: донори не
схильні застуді, майже не хворіють
на грип, рідше страждають від
серцево-судинних і онкологічних
захворювань. І психіка у них
набагато стійкіша - що дуже
актуально для нашого часу.
Здати кров можна у Міському
центрі крові у Києві:
вул.. М. Берлінського, 12
Телефон: 440 5466, 440 5488

Благодійний театр «Місто сонця» запрошує до участі у виставах!
www.misto-sontsia.org.ua

Акція «Зробимо Київ
чистим» матиме не лише
екологічний, соціальний
та економічний ефект.
Вона є першим кроком в
реалізації проекту
«Зробимо Україну
чистою», покликаного
гармонізувати взаємини
людини й природи,
зробити модним життя
в чистій і культурній
країні, подолати
споживацьке ставлення
до
навколишнього середовища.
www. gurt.org.ua
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З малого

Маленькі та великі відкриття в твориться величне
дитячому будинку
Вчинок школярів
«Колиска дитячої надії» Прикарпаття має стати
Я зустрілася з Тетяною Петрунніковою,
директором дитячого будинку «Колиска дитячої
надії», після вражаючого концерту на честь десятиріччя
закладу. Вихованці дитячого будинку виглядали зовсім як звичайні
діти десь у столичному дитячому садку – у красивих костюмах, чистенькі,
усміхнені. Вони багато співали і танцювали, а також по-справжньому раділи
гостям і святу.
Цей недержавний дитячий будинок розташований під Києвом – у селі
Новоселки. Він повністю утримується за рахунок благодійних внесків
фізичних і юридичних осіб. На даний момент у будинку близько тридцяти
дітей. Про рівень роботи свідчить статистика установи. Так, в 2000-2008 роках
у цей дитячий будинок надійшло 91 дитина. 73 з них знайшли нову родину. 51
дитина була всиновлена, 18 з них – іноземцями. Опікунів знайшли 11 дітей,
повернулися до біологічних батьків 4, у прийомну родину – 6.
- Якось ви сказали, що потрібно змінювати систему шкіл–інтернатів на
користь маленьких дитячих будинків. Що ви мали на увазі?
- Я вважаю, що індивідуальний підхід до дитини можливий тільки у
компактних закладах, зокрема, таких, як наш, де виховується не більше 30,
максимум – 50 осіб. Тільки в цьому випадку можна забезпечити дитячий
будинок достатньою кількістю персоналу. Саме це дає можливість дітям
розвиватися. Таким чином, у дитині, яка приходить з вулиці, можна щось
змінити, щось у неї вкласти і згодом відчути результат. Крім того, цей
результат можна отримати у найкоротший термін. Я була у багатьох будинках
інтернатного типу, які мають більше сотні, а деякі навіть більш ніж 400
чоловік у своїх закладах. Приміщення, спальні – все має вигляд казарми.
Шкода дітей, що живуть у таких умовах. Можна собі уявити, як їм важко
психологічно.
- У вас дуже багато усиновлювачів. Що ви для цього робите?
- Головна наша робота полягає в тому, щоб зробити
цих дітей практично такими ж, як звичайні «домашні» діти їхнього віку.
Якщо ви помітили, у нас багато усиновлювачів – іноземців. А українські
батьки, якщо можна так сказати, зазвичай більш вибагливі. Вони хочуть
всиновити дитину, яка була б схожа на своїх ровесників – не була заляканою,
мала знання, була вихована таким чином, як їхні знайомі діти. Ми
намагаємося все це дати своїм дітям. Самі ми, звичайно, не шукаємо
майбутніх батьків своїм вихованцям, але намагаємося зробити так, щоб вони
показали себе, мали можливість найкраще себе проявити. Так, як, наприклад,
на концерті, присвяченому десятиріччю дитячого будинку. Таким чином,
батьки можуть побачити дітей, а потім уже телефонувати в певні служби. Дані
про дітей є у департаменті з усиновлення, а також у службах у справах дітей.
- Дякую вам, Тетяно, за дітей, вихователів і за цікаву розмову. Маю
надію, що ми будемо співпрацювати й надалі!
Наталія Грабовська, www.misto-sontsia.org.ua

прикладом для усіх
українців. Організація
Червоного Хреста провела
спеціальну благодійну
акцію. Дітей попросили
принести з дому по п’ять
картоплин щоб потім
розвезти допомогу
пансіонатам для літніх
людей і в лікарні. Але
малеча цим не обмежилась –
понесли мішками, і двір
організаторів заповнився
різноманітними овочами,
фруктами, крупами і
консервами!
П’ять картоплин від
школяра – і всі медичні
заклади Прикарпаття мають
вдосталь їжі. Червоний
Хрест взявся нагодувати
хворих у лікарнях,
тубдиспансерах і
пансіонатах для літніх
людей. Участь в акції «5
картоплин» взяли всі
сільські школи області.
Щедрості дітлахів неабияк
радіють у Коломийському
тубдиспансері. Харчі тут
вкрай необхідні: на кожного
хворого щодня виділяють
лише 5 гривень, а треба
хоча б утричі більше.
Школярі особисто
розвозили зібране за
призначенням. Кожен
медичний заклад отримав
тонну картоплі та кількасот
кілограмів овочів і фруктів.
Доставляти мішки з
продуктами допомагали
таксисти. За послуги не
взяли жодної копійки.
www.ictv.ua
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