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Літній відпочинок для дітей-сирот
Цього року в одному з найвідоміших туристичних центрів ІваноФранківщини – м. Яремче – відпочиватимуть 300 дітей-сиріт з різних
куточків нашої країни. Табір відвідають вихованці 23 шкіл-інтернатів. Під
час зміни на дітей чекає «Космічна подорож»: вони познайомляться з
хвостатими небесними гостями – кометами; дізнаються, що знамениті
кільця Сатурна складаються з безлічі крижаних часток; що Уран
обертається, ніби лежачи на боці або ж що в атмосфері Нептуна були
виявлені явища, схожі із земними полярними сяйвами. Тож нудьгувати У прибиранні парків Києва
дітям не доведеться.
5 червня прийняли участь
одразу близько 700 людей.
Було зібрано: 327 пакетів (по
240 л) ПЕТФ-пляшок, 345
мішків зі склом, 495 пакетів
(по 60 л) іншого сміття.
Наступний проект «Зробимо
Україну чистою!» готується на
16 квітня 2011 року.
www. letsdoit.org.ua

Крім «космічних розваг» їх навчатимуть ремеслу у майстернях:
«Швейній», «Комп’ютерній», «Здорове Я», «Психологічне Я»,
«Спортивній», «Життя», «Флористика», «Протидія торгівлі людьми»,
«Художнє Я», «Бойовий гопак та Вертеп». До того ж, для дітей віком від 14
років додатково буде проводитися ще й майстерня «Я і закон». На дітей та
гостей табору чекають не лише фантастичні історії, гірські краєвиди,
кришталеві річки, сходження на Говерлу та Хом’як, а й чудовий активний
відпочинок, незабутні враження і неповторні відчуття.
www. gurt.org.ua

З 24 червня по 18 липня в тебе
є можливість подарувати
радість діткам з дитячих
будинків. Приходь в
кінотеатри та залишай іграшку
у спеціальному боксі. Всі
подарунки будуть передані в
дитячі будинки України за
допомогою команди
www.detdom.info та партнера
перевізника АТ «ДПД
Україна» до вересня 2010.
www.detdom.info

ГАЗЕТА для добрих людей

10 міфів про благодійність
Назва статті доволі банальна, скажете ви. Але на
сьогодні є потреба окреслити всі аспекти цієї
теми.
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У будь-якому випадку, є тільки одна порада: терпіння і
любов. Скоріш за все, дитина з будь-яким характером
оцінить вашу спокійну доброзичливість, а якщо
помітите якісь погані звички – тільки ваш авторитет
зможе все змінити. Звичайно, якщо він є…
Я хотів би всиновити дитину, але це дуже складна
процедура
Вибачте, будь ласка, за грубе порівняння, але ж ви,
якщо хочете придбати авто чи побудувати будинок,
витрачаєте багато сил, енергії, грошей? Тут така сама
ситуація. Важливо не те, скільки ви втрачаєте, а те, як
сильно ви бажаєте. Треба тільки сказати собі: я готовий
прийняти у свою сім'ю нову людину, піклуватися про
неї і любити, немов власну дитину. Ви маєте уявити
ваше спільне майбутнє і тоді всі формальності
здаватимуться легкими неприємностями. Тим більше,
що зараз процедура усиновлення значно спростилася.

Їм потрібна моя допомога, а не моя присутність
Найпопулярніший міф, що виправдовує нашу власну лінь.
Насправді, діти дуже нас чекають. Згадайте, як ваші діти
чекають вашого повернення, коли вас довго нема вдома.
Діти-сироти такі самі! Найкращий подарунок для них –
саме ваша присутність! Для них нова людина – це вісточка
з цікавого світу, якого вони не бачать, той, хто проявляє до
них свою увагу, і найголовніше: шанс знайти собі сім'ю!
Їм потрібно те, що не потрібно мені
Дуже поширена і помилкова думка! Якщо ви збираєтесь
віддати у дитячий будинок те, що хотіли виносити на
смітник – краще одразу викинути. Просто уявіть собі, як би
ви себе почували, якби вам подарували щось таке??? Дітисироти, інваліди, бідні люди – це такі самі люди, як і ми з
вами! Вони люблять гарно вдягатися і отримувати корисні
подарунки, навіть якщо не мають такої змоги. Тому, перш
ніж нести рване пальто у плямах, подумайте: може, краще
купити на якусь невеличку суму необхідних речей – тапок,
колготок, шкарпеток і привезти в дитячий будинок у
вільний час?
Я хотів би всиновити дитину, але боюся, що в неї погані
гени
Якщо ви завітаєте до дитячого будинку або інтернату
особисто, ви ясно побачите: зазвичай ці діти набагато
скромніші, вихованіші та уважніші, ніж наші власні! Вони
високо цінують вашу увагу і готові подарувати вам усе
своє серце! Звичайно, якщо ви берете таку дитину в свою
сім'ю, можуть виникати деякі непорозуміння. Але ж вони
виникають і з нашими рідними дітьми!

Я хотів би всиновити дитину, але боюся
помилитися
Якщо не вдаватися в тонкощі і не намагатися бути
тактовними, цю фразу можна перевести так: „Я хочу
вибрати собі дитину!” У цьому бажанні немає нічого
ганебного, воно дуже природне! Але уявіть собі, як
будуть почуватися діти на оглядинах. І тут на допомогу
приходять саме такі об'єднання, як наш театр!
Приєднуйтесь до поїздок, грайте з дітьми, спілкуйтеся з
ними на правах гостей, і хто зна, можливо серед цих
малюків знайдеться той, кого ви полюбите всією
душею і вже ніколи не відпустите!

Наталія Грабовська, www.misto-sontsia.org.ua
Продовження у наступному номері
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