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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Президія Центрального правління УТОСу повідомляє, що 17 вересня 2014 року 
відбувся черговий VІІІ пленум Центрального правління УТОСу.

На пленумі було розглянуто такі питання:
1. Про невідкладні заходи з покращення діяльності підприємств і організацій 

системи в сучасних умовах, активізація роботи з добору кадрів (доповідач голова 
ЦП УТОСу В.м. Більчич).

2. Напрямки формування бюджету на 2015 рік (доповідач головний бухгалтер 
ЦП УТОСу Г.В. Ісаєва).

3. Про внесення змін до чинної Інструкції про сплату членських внесків, за-
твердженою постановою президії Центрального правління УТОСу за № 2-13 від 
23.02.2010 року (доповідач О.м. Осадчий).

4. Про роботу ЦП УТОСу за період з 25.03.2014 р. по 17.09.2014 р. між VII і VІІІ пле-
нумами (інформація начальника відділу кадрів ЦП УТОСу П.В. Клецка). 

Кабінет Міністрів змінив Порядок при-
значення і виплати державної допомо-

ги сім’ям з дітьми. Зокрема, йдеться про 
родини, в яких виховуються діти-інваліди 
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування. Як поясни-
ла Міністр соціальної політики Людмила 
Денісова, відтепер державна соціальна 
допомога на дітей-інвалідів не буде 
враховуватися в сукупному доході при 
визначенні розміру державної допомоги 
на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування. В результаті виплати на дітей-
інвалідів віком до 6 років збільшаться з 825 
до 3 302 грн. на місяць, виплати на дітей-
інвалідів віком від 6 до 18 років зростуть 
від 1 028 до 4 115 грн. на місяць. «Діти-
інваліди потребують особливого догляду 
та додаткових витрат на медичне забез-
печення, тому Уряд вирішив вдосконалити 

Порядок їх підтримки», – зазначила Люд-
мила Денісова. Раніше розмір допомоги 
на дитину, над якою встановлено опіку чи 
піклування, визначався як різниця між дво-
ма прожитковими мінімумами для дитини 
відповідного віку та розміром призначених 
пенсії, аліментів, стипендії, державної до-
помоги. Після зміни Порядку призначен-
ня і виплати державної допомоги сім’ям 
з дітьми її розмір для дітей-інвалідів виз-
начатиметься як сума цих складових. 
Перелік документів, необхідних для отри-
мання допомоги на дитину-інваліда віком 
до 18 років, що перебуває під опікою або 
піклуванням, доповнено медичним вис-
новком, виданим у встановленому МОЗ 
порядку. Нині під опікою або піклуванням 
громадян перебуває 59,9 тис. дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. З них 1612 – діти-інваліди.

УРЯД ЗМІНИВ ПОРЯДОК НАДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

В останній день чемпіонату Європи, що 
проходив з 18 по 23 серпня в м. Суонсі 
(Велика Британія) та об'єднав своїм 

змагальним духом 550 атлетів з 37 країн 
Європи, чомусь пригадувався Лондон-2012 
та слова Романа Павлика: «Ми сильні, ми 
переможемо!». Так, ми сильні! І сьогодні це 
вкотре довела національна паралімпійська 
збірна з легкої атлетики, здобувши таку потуж-
ну перемогу: складом із 34 атлетів обійшла 
чисельнішу команду Великої Британії – воло-
дарку нинішніх змагань. Україна стала дру-
гою після вдвічі більшої команди Росії з над-
звичайно яскравим результатом: 17 золотих, 
8 срібних та 18 бронзових медалей і 2 рекор-
ди Європи. Третє місце у команди Великої 
Британії. 

Другу позицію українцям вдалось вибо-
роти ще до обіду, а потім утримувати її до 
кінця дня. Тільки у День Українського Прапо-
ра нашій команді вдалось підняти українське 
знамено аж 4 рази і вибороти 3 золоті та 1 
бронзову медалі. 

Ми знали, ми вірили у Вас, наші герої! До-
стойна перемога та подарунок Україні до Дня 
її Незалежності!

Найкращими в українській команді стали 
Оксана Ботурчук та Микита Сеник: обоє за-
воювали по 3 золоті нагороди! А у Оксани Бо-
турчук та Світлани Стецюк – по одному ре-
корду Європи.

Наші герої:
1. Оксана Ботурчук – 3 золоті нагороди: 

біг на 400 м, біг на 100 м, біг на 200 м та ре-
корд Європи;

2. Микита Сеник – 3 золоті нагороди: біг 
на 100 м, біг на 200 м, стрибки в довжину;

3. Дмитро Ібрагімов – 2 золоті нагороди: 
у штовханні ядра, у метанні диска;

4. Олександр Дорошенко – золота нагоро-
да у штовханні ядра; срібна – у метанні списа;

5. Андрій Онуфрієнко – золота нагорода 
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у стрибках в довжину, 2 бронзові медалі – у 
бігу на 400 та 200 м;

6. Олександр Алексєєнко – золота наго-
рода у штовханні ядра, бронзова нагорода у 
метанні списа;

7. Роман Павлик – золота нагорода у 
стрибках в довжину, бронзова нагорода у бігу 
на 200 м;

8. Микола Жабняк – золота нагорода у 
метанні диска; бронзова – у штовханні ядра;

9. Руслан Катишев – золота нагорода у 
стрибках в довжину;

10. Анастасія Мисик – золота нагорода у 
штовханні ядра;

11. Марія Помазан – золота нагорода у 
штовханні ядра;

12. Вікторія Ясевич – золота нагорода у 
штовханні ядра;

13. Світлана Стецюк – 2 срібні медалі у 
метанні списа і диска, один рекорд Європи;

14. Юрій Царук – 2 срібні медалі: біг на 
200 та 100 м;

15. Інна Стрижак – срібна нагорода у 
стрибках в довжину, бронзова – біг на 400 м;

16. Вікторія Андріїшина – срібна медаль у 
бігу на 200 м, бронза – біг на 100 м;

17. Максим Солянкін – срібна медаль у 
метанні списа;

18. Алла Мальчик – срібна медаль у 
штовханні ядра;

19. Світлана Микитіна – 2 бронзові медалі: 
у бігу на 200 та 100 м;

20. Василь Біленко – бронзова нагорода у 
бігу на 400 м;

21. Андрій Голівець – бронзова нагорода у 
штовханні ядра;

22. Олена Роздобудько – бронзова наго-
рода у стрибках в довжину; 

23. Василь Ліщинський – бронзова наго-
рода у метанні диска;

24. Дмитро Прудніков – бронзова нагоро-
да у стрибках в довжину;

25. Тимофій Холодов – бронзова нагоро-
да у штовханні ядра;

26. Валентина Медвєдєва – бронзова на-
города у бігу на 800 м;

27. Світлана Куделя – бронзова наго-
рода у штовханні ядра.
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Громадські організації вкотре закли-
кають створити рівні можливості 
для участі у виборах людей з 

інвалідністю. Такі заклики лунають перед 
кожними виборами і змовкають відразу 
по їх завершенні.

Цього разу з такою заявою 26 серп-
ня на прес-конференції в УНІАН «Рівні 
можливості у виборах-2014 для людей з 
інвалідністю» виступила голова правління 
Вінницької міської організації соціального 
розвитку та становлення малозахищених 
категорій молоді «Паросток» Ірина Саран-
ча і висловила сподівання, що політичні 
партії будуть «трішки толерантнішими 
і трішки активнішими щодо людей з 
інвалідністю». 

Нині в Україні проживає понад 2 млн. 
800 тис. людей з інвалідністю. Це ваго-
ма частка виборців. «Однак є категорія 
людей, яка позбавлена можливості 
повноцінного голосування і волевияв-
лення», − сказала вона. Важливо, щоб 
інваліди голосували саме на виборчих 
дільницях, а не вдома. «Це крок до того, 
аби показати, що ми голосуємо так само, 
як звичайні люди», − додала доповідач.

Вона також розповіла, що Вінницька 
міська організація соціального розвитку 
та становлення окремих малозахище-
них груп молоді «Паросток» за підтримки 
Фонду сприяння демократії Посольства 

США в Україні провела моніторинг ви-
борчих дільниць у Вінницькій та Одеській 
областях, який засвідчив, що більшість з 
них  не доступні для людей з інвалідністю. 
Зокрема, вони розташовані на других по-
верхах приміщень і не обладнані панду-
сами. Вона повідомила, що в цих обла-
стях було здійснено інформування людей 
з інвалідністю, зокрема, були проведені 
відповідні тренінги, працювала гаряча 
лінія, на яку інваліди та члени їхніх родин 
могли звернутися із запитаннями щодо 
участі у виборах. 

Крім того, було відзнято відеоролик, 
видано інформаційні буклети та пла-
кати для того, щоб спонукати людей з 
інвалідністю бути активними, а громади 
міст мають зрозуміти, що поряд із звичай-
ними людьми є люди, які потребують то-
лерантного ставлення.

«Ми сподіваємося, що парламентські 
вибори будуть доступнішими для людей 
з інвалідністю, − зараз багато військових 
повертаються із зони АТО інвалідами, і 
тому тема участі у виборах інвалідів дуже 
актуальна», − сказала Ірина Саранча.

Голова правління ГО «Рада Вінни-
ччини» Людмила Станіславенко зазначи-
ла, що необхідно розташовувати виборчі 
дільниці на перших поверхах, передбачи-
ти для людей на візках розширені кабінки 
для голосування, зробити пандуси.

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВСІХ 

Президент України Петро Порошенко 
підписав Закон «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо забез-
печення реалізації прав підприємств, уста-
нов та організацій громадських організацій 
інвалідів на пільгове оподаткування». 

Закон надає підприємствам та 
організаціям громадських організацій 
інвалідів, які засновані громадськими 
організаціями інвалідів і є їх власністю, де 
кількість людей з інвалідністю, які мають 
там основне місце роботи, становить протя-
гом попереднього звітного періоду не мен-
ше 50% середньооблікової кількості штат-
них працівників, і за умови, що фонд оплати 
праці таких осіб становить протягом звітного 
періоду не менше 25% суми загальних ви-
трат на оплату праці, що належать до складу 
витрат виробництва, право на оподаткуван-

ня податком на додану вартість за нульовою 
ставкою до 2020 р. Відповідні доповнення 
внесені до пункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 
195 Податкового кодексу України. Крім чого, 
доповнено пункт 189.4 статті 189 Податково-
го кодексу України новим абзацем, яким уточ-
нено базу оподаткування для сплати податку 
на додану вартість для підприємств, котрі 
співпрацюють з підприємствами громадських 
організацій інвалідів.

Нагадаємо, згідно з попередньою 
редакцією пункту 8 підрозділу 2 розділу XX 
Перехідних положень Податкового кодексу 
України нульова ставка податку на додану 
вартість на постачання товарів та послуг для 
підприємств інвалідів діяла до 1 січня 2015 р.

Автор закону – народний депутат 
Валерій Сушкевич, голова Національної 
Асамблеї інвалідів України.

ЗАКОН ЩОДО ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ

механізму його надання, потім для отри-
мання протезів їм необхідно зібрати чи-
малу купу папірців, а ще й, у разі ліквідації 
місцевого заводу, долати сотні кілометрів 
до іншої області, щоб замовити протез. 
А далі чекати місяць чи більше на його 
виготовлення і знову їхати по нього. Не 
зовсім зрозуміла й ситуація з коштами, які 
виділяє держава на протез. Бо якщо він 
складний і коштує набагато більше, ніж 
на нього виділено грошей, то замовник не 
може доплатити різницю – йому потрібно 
платити повну вартість виробу. Тоді лю-
дина не витримує і шукає можливість ку-
пити протез за кордоном.

З проблемами протезування у нас 
вже шістнадцять років стикається Олена 
Чинка – президент ВГО «Фонд підтрим-
ки і розвитку мистецтва та спорту «Єди-
на країна», бронзовий призер Європи 
зі спортивних танців на візках. Після 
страшної аварії Олені ампутували обидві 
ноги і відтоді вона живе з протезами.

– Мене дивує рішення уряду про 
скорочення протезних підприємств, 
воно зовсім не відповідає інтересам 
інвалідів, – говорить Олена. – Хто-
хто, а я добре знаю, що таке замови-
ти протез, і мені ж їх потрібно два. 
Можна тільки уявити, як незручно 
буде людині, котра замовляє про-
тез, їхати за ним до іншого регіону. 
Якщо це протез ноги, то спочатку 
виготовляється пробний варіант, з 
яким потрібно вчитися ходити тиж-
день або два, щоб з ним було комфор-
тно, і потім вже роблять постійний 
протез. А де ж в такому разі людина, 
поки вчиться ходити з протезом, має 
проживати, за що харчуватися?.. Та 
найбільша проблема у вітчизняному 
протезуванні – це брак майстрів, 
справжніх професіоналів своєї спра-
ви, бо вони не розвиваються, не цікав-
ляться новинками у світі протезу-
вання у Європі чи Америці. Нещодавно 
я була на ортопедичній виставці у 
Німеччині і не помітила там жод-
ного представника від українських 
державних протезних підприємств. 
Чимало нюансів треба знати і вра-
ховувати при виготовленні протеза. 
Наприклад, я веду активний спосіб 

життя і мені потрібен відповідний 
протез з якісним рухливим сугло-
бом і міцними стопами. А для людей, 
приміром, літнього віку потрібні 
протези з менш рухливими частина-
ми. Тому нам не скорочувати треба 
протезну галузь, а вдосконалювати 
й модернізувати.

Параскева П’ЯТНИЦЯ.

ПЕРШИЙ КОМІКС 
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

Копенгагенський дизайнер Філіп 
мейєр реалізував свою мрію –

дати змогу сліпим людям, які ко-
ристуються рельєфно-крапковим 
шрифтом Брайля, не тільки «чита-
ти» тексти, але і «розглядати» ма-
люнки.

Він винайшов перший в історії 
комікс для незрячих, який називається 
«Життя» («Life»). Це вкрай про-
ста історія про те, як чоловік і жінка 
зустрілися і покохали одне одного, а 
потім у них народилася дитина, яка 
зростала у той час, як її батьки згаса-
ли і потім померли. «Словом, просто 
життя», – говорить талановитий ди-
зайнер.

Для сліпих поняття «життя» 
передається зображенням кола, і 
тому Мейєр розповідав свою нама-
льовану історію за допомогою ви-
давлених на товстому папері різних 
конфігурацій кіл різного розміру, які 
означали персонажів, а кожну сцену 
вирізняв перфорацією. У роботі йому 
допомагав викладач читання для 
сліпих Мікаель, теж незрячий.

«Я ніколи не забуду той день, 
коли Мікаель прочитав дотиковий 
комікс, вперше випробувавши засіб 
інформації, якого досі не існувало, – го-
ворить Мейєр. – Цього дня я зрозумів, 
що можна розповісти історію без тек-
сту або звуку – вона наповнюється 
життям, завдяки уяві сліпого читача».
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Не можна вимірювати доброчинність 
тим, що ми у своєму житті не ро-
били, як нам здається, нічого по-

ганого, або тим, що ми когось осудили 
і відштовхнули за неправильні вчинки. 
Навпаки, гадаю, що доброчинність 
вимірюється тим, що ми вже створили, 
втілили у життя і підтримали тих, кого 
ніхто не розуміє, навіть тоді, коли від них 
відвернувся увесь світ…

Прикладом справжньої такої доброчин-
ності є християнська благодійна Місія 
«Служіння незрячим», яка вже багато 
років в Україні підтримує і допомагає лю-
дям з порушеннями зору, вселяючи в їхні 
серця віру, надію та любов. Початок своєї 
діяльності Місія відлічує з двохтисячного 
року, коли молодий співак і музикант Ігор 
Мельничук, залишивши сцену та кар’єру, 
прийшов до Бога і зрозумів, що його спра-
ва – служити незрячим людям, аби світло, 
якого вони не бачать, наповнювало і 
зігрівало своїм теплом їхні душі. На той час 
він почав виступати з благодійними концер-
тами на підприємствах та в організаціях 
Українського товариства сліпих. А також 
безкоштовно розповсюджував озвучену 
біблійну літературу серед незрячих. 

РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ЗА ХРИСТИЯНСЬКИМИ ПРИНЦИПАМИ

– Коли я почав зустрічатися з людьми, 
котрі мають проблеми із зором, помітив, 
що вони не лише морально пригнічені, а 
й більшість з них зовсім не пристосовані 
до життя, особливо це стосується тих, хто 
втрачає зір у дорослому віці, – ділиться за-
сновник і директор Місії «Служіння незря-
чим» Ігор Мельничук. – Тоді виникла ідея 
створити реабілітаційний центр для таких 
людей, де б вони і духовно зміцнювались, 
і могли б адаптуватися до життя. Наша 
Місія живе завдяки пожертвуванням цер-
ковних громад та спонсорській підтримці 
небайдужих та чуйних людей.

Невдовзі ідея з центром втілилась у 
життя. І вже кілька років десятки незря-
чих проходять реабілітацію у центрі, що 
діє у різних орендованих приміщеннях, 
які відповідають вимогам реабілітації. 
Незрячі реабілітанти опановують ком-
п’ютер, вивчають рельєфно-крапковий 
шрифт, набувають навичок самообслуго-
вування та орієнтування у навколишньо-
му середовищі, слухають лекції з право-
знавства, знайомляться з азами масажу, 
розвиваються духовно, вивчаючи Біблію. 
Причому ці заняття проводять люди, які 
теж втратили зір, проте не зламались ду-

В Україні понад 2,6 мільйона лю-
дей з обмеженими можливостями, 
котрі потребують забезпечення 

засобами реабілітації, зокрема проте-
зами. В результаті бойових дій на Сході 
нашої країни, на жаль, ця кількість знач-
но збільшиться, а отже, зросте й потре-
ба у візках, милицях, протезах кінцівок, 
очей тощо. І в цей час, коли ми фактич-
но у стані війни, Кабмін видає постанову 
про скорочення і об’єднання вітчизняних 
заводів, що виготовляють протези. 

Як повідомляє Мінсоцполітики, незва-
жаючи на складну політичну та економічну 
ситуацію у державі, реорганізація про-
тезних підприємств дасть змогу скороти-
ти витрати на адміністративний апарат, 
модернізувати управління протезною 
галуззю та покращити якість продукції. 
Таким чином, Тернопільське казенне 
експериментальне протезно-ортопе-
дичне підприємство приєднається до 
Львівського КЕПОП, Житомирське дер-
жавне експериментальне протезно-ор-
топедичне підприємство та державне 
підприємство Київський завод «Імпульс» 
– до Київського КЕПОП тощо. При цьо-
му не відбудеться скорочення виробни-
чого персоналу і всі підприємства зали-
шаться у державній власності. До того 
ж  урядом передбачено ліквідацію про-
мислового об’єднання «Укрпротез», яке 
не задіяне у виробничому процесі виго-
товлення технічних засобів реабілітації, а 
виступає лише посередником з повнова-
женнями адміністратора. Такі зменшені 
управлінські витрати, за розрахунками 
Міністерства, начебто зекономлять де-
сять мільйонів гривень на рік. Ці гроші 
спрямовуватимуться як додатковий 
фінансовий ресурс для виготовлення 
протезів…

Однак чи доречні такі складні зміни 
у протезній галузі саме зараз – в період 
бойових дій, коли потреба у протезуванні 
актуальна як ніколи. Адже за тими ж да-
ними Мінсоцполітики вже три тисячі 
скалічених воїнів АТО є потенційними 

ІНВАЛІДИ 
ВІДСТОЮЮТЬ 

ПРОТЕЗНІ ЗАВОДИ

клієнтами протезних підприємств, які 
планують, у тому ж Міністерстві, скороти-
ти. Звісно, громадськість з цим змирити-
ся не може. 

Гостра критика на адресу уряду про-
звучала і від голови та членів Комітету 
Верховної Ради України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Зо-
крема, голова Комітету Валерій Сушке-
вич під час брифінгу, присвяченому цьо-
му серйозному питанню, заявив:

– Згідно з урядовою постано-
вою планується злиття низки про-
тезних заводів в регіонах України. 
Серед них, окрім вищезазначених, 
об’єднуються луганський та донець-
кий заводи, планується також злит-
тя хмельницького з вінницьким за-
водом, миколаївського з одеським… 
При цьому прикро, що ті заводи, які 
внаслідок злиття стануть просто 
цехами, сьогодні є потужнішими, ніж 
ті, до яких їх приєднують. Якщо хтось 
думає, що така реформація зеконо-
мить бюджетні кошти, то глибоко 
помиляється. Та ось до банкрутства 
це справді може призвести. А цього 
не можна допустити, особливо у час 
воєнних подій. Навпаки, влада мусить 
підтримати ці заводи, аби вони якісно 
та ефективно виготовляли технічні 
засоби реабілітації, яких вже зараз 
потребують  поранені та скалічені 
війною люди.

Також проти рішення уряду виступили 
інваліди, батьки дітей-інвалідів, дирек-
тори заводів, що виготовляють протез-
ну продукцію. Вони закликають Кабінет 
Міністрів та президента України скасува-
ти рішення про злиття підприємств, що 
забезпечують інвалідів протезами. 

Активісти об’єднань інвалідів скар-
жаться на те, що організація протезуван-
ня в нашій країні й так останніми роками 
постійно погіршувалась, а тепер у зв’язку 
з реформуванням цієї галузі взагалі за-
непаде. Тепер, приміром, захисникам, 
котрі воювали у зоні АТО і потребують 
протезування, доводиться наштовху-
ватись на міцну стіну бюрократизму й 
непорозуміння. Їм не тільки спочатку до-
ведеться отримати статус воїна АТО, а 
як відомо, уряд ще не затвердив самого 
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хом і знайшли в собі сили жити й надалі 
повноцінним життям. Вони психологічно 
підтримують незрячих реабілітантів, 
розповідаючи про свій гіркий досвід і як 
їм вдалося повернутися до життя. Андрій 
Горбачов тотально сліпий, він проводить 
заняття з просторового орієнтування, 
його історія справді вражає:

– Через нещасний випадок моє 
тіло майже все обгоріло, – розповідає 
Андрій. – Я потрапив до реанімації і мене 
відтворювали буквально по клаптиках. 
Я відчував пекельний біль. Ще у лікарні 
дружина мені повідомила, що такий 
знівечений я їй не потрібен і шляху додо-
му у мене немає. Від мене відцуралися 
всі рідні. Та доля завдала ще одного уда-
ру, найстрашнішого – тотальна сліпота. 
І в одну мить я став самотнім, нікому 
не потрібним. У суцільній темряві я шу-
кав світло та надію. І таки знайшов – я 
повірив у Бога, познайомився з Ігорем 
Мельничуком і Людвігом Мініхом, котрі 
разом опікуються незрячими, знову одру-
жився – моє життя повністю змінилося… 

Цього року вже втретє, завдяки 
допомозі друга і спонсора, Анатолія 
Івановича Юркевича Місія проводи-
ла курси з реабілітації у мальовничо-
му закарпатському краю у селі Поляна, 
що поблизу містечка Сваляви. Протя-
гом місяця, окрім навчальних програм, 
реабілітанти насолоджувалися гірським 
повітрям, пили лікувальну водичку, 
відвідували термальні джерела, знайо-
милися з місцевими релігійними громада-

ми, а також з історичними та культурни-
ми пам’ятками. З використанням тростин 
влаштовуються походи у гори – так не-
звично і цікаво проходить орієнтування 
на місцевості. 

Багато незрячих, долаючи психоло-
гічні бар’єри, вперше беруть в руки білу 
паличку. Під час реабілітації у Поляні 
вперше це сталося й з Валентиною Мах-
новською:

– Десять років тому через видалення 
пухлини мозку я повністю втратила зір і 
увесь час проводила у чотирьох стінах 
своєї квартири, нікуди не виходила, май-
же ні з ким не спілкувалась. Коли запро-
понували пройти курс реабілітації у Кар-
патах, довго вагалась – їхати, не їхати. 
Тепер я дуже рада, що потрапила саме 
до Місії «Служіння незрячим», бо тут 
зрозуміла, що й без зору можна насолод-
жуватись життям.

Місія робить те, чого, мабуть, не ро-
бить жодний інший реабілітаційний 
центр: завдяки християнським прин-
ципам, які тут викладаються і застосо-
вуються, піднімається та зміцнюється 
моральний дух, вселяється віра у свої 
сили, з’являється бажання жити, люби-
ти, творити. І щоб взяти до рук трости-
ну, потрібно мати велику мужність. Таку 
мужність я відчула саме тут і вже поча-
ла поступово самостійно пересуватися у 
просторі, а це для мене, та я впевнена і 
для усіх незрячих, дуже важливий крок у 
нове незалежне життя.

Традицією стало і влаштовуван-
ня Місією літніх християнських таборів 
на березі Азовського моря. Ось і цієї 
літньої пори табір у Запорізькій області 
зібрав сотні незрячих з усіх куточків 
України, зокрема були й люди із зони 
Антитерористичної операції (Донець-
ка, Луганська). Під час відпочинку та-
кож не забували про духовну і фізичну 
реабілітацію, яка включала в себе за-
няття з християнської етики, адаптаційні 
і тренувальні ігри, творчі і спортивні зма-
гання… 

Цього разу перебування у таборі було 
особливо цікавим. До українських незря-
чих, незважаючи на загострену політичну 
ситуацію у нашій державі,  завітала аме-
риканська місіонерка Шерон Уоткінз, 

котра вже багато років 
навчає дітей з вадами 
зору в себе у Штатах. 
Вона привезла настільні 
ігри, що розвивають, 
адаптовані для незря-
чих, передала тростини 
для орієнтування і м’яч зі 
звуковим сигналом. Та-
кож проводила цікаві за-
няття з англійської мови. 
Її життєрадісний настрій 
заряджав усіх позитив-
ною енергією.

Взагалі у Місії «Слу-
жіння незрячим» дуже 
багато друзів як в Україні, 
так і далеко за її межами. Завдяки їхній 
підтримці Місія постійно розширюється і  
майже у кожній області має свої осеред-
ки, які для багатьох незрячих стали вели-
кою родиною. І якщо у когось трапляється 
якась біда, то всім миром поспішають 
на допомогу, нікого не залишаючи на 
самоті зі своїми проблемами. Нещодав-
но таку турботу добре на собі відчула 
сім’я Воробйових з міста  Мелітополя. 
Вони інваліди по зору і звернулися до 
Місії з проханням надати допомогу їхній 
чотирнадцятилітній доньці Катерині. Річ 
у тім, що у дівчини прогресувала катарак-
та, яка вела до тотальної сліпоти. Друзі 
Місії повністю взяли на себе всі витрати 
на проведення  операції, яку зробили Каті 
у Федоровському офтальмологічному 
центрі «Зір» в Москві. Сім’я дуже вдяч-
на друзям Місії, адже у Каті тепер зір 
відновився до шістдесяти відсотків, а 
отже дівчина може радіти сонцю, яке ба-
чить.

Звичайно, Місія не стоїть осторонь 
воєнних подій, які переживає наша країна 
сьогодні. І допомога незрячим із зони АТО 
є для неї першочерговою справою. Чима-
ло інвалідів по зору вивозились влітку на 
море. 

Не можна не згадати зворушливу 
історію про двох незрячих жінок – Тані 
Кікоть з Луганська та Галі Кривової з 
Горлівки, котрі звернулися до місіонерів 
з Нікополя з проханням надати їм при-
хисток. У кожної з них своя нелегка доля 
за плечима, та жінок об’єднує не лише 

інвалідність, а й те, що у них зовсім немає 
родичів, у яких вони  могли б сховати-
ся від жахливої війни. Останнім часом 
незрячі жінки жили у гуртожитках без газу 
і світла. Вони чули навколо себе лише 
стрілянину й вибухи. 

Спочатку біженкам надала прихи-
сток сім’я Жукових, Ігор та Вікторія. Вони 
теж інваліди по зору і є викладачами 
реабілітаційного центру «Служіння незря-
чим». Зрештою Тетяні і Галі керівництво 
місцевого підприємства УТОСу нада-
ло дві кімнати у гуртожитку для незря-
чих. Але вони виявились у дуже пога-
ному стані, в них не можна було жити. 
Тоді нікопольські місіонери закликали 
на допомогу місцевих вірян і повністю 
відремонтували кімнати, поставивши 
туди нову сантехніку. Незрячі жінки зі 
сльозами на очах не можуть повірити, що 
й у них тепер є затишний дах над голо-
вою…

– Я дуже щасливий, що маю віру в 
Бога, яка дає мені сили і можливості слу-
жити незрячим, – говорить Ігор Мель-
ничук. – Наша місія мріє про власне 
приміщення реабілітаційного центру, яко-
го, на жаль, до цього часу у нас немає. 
Є ділянка землі у Броварах під Києвом, 
розроблено проект майбутньої будівлі, 
на яку ми збираємо кошти. І вірю, що ско-
ро ми побудуємо сучасний центр, який 
відповідатиме усім вимогам і потребам 
незрячих людей, де вони могли б отрима-
ти всебічну реабілітацію.

Наталя ЩЕРБАНь.


