Благодійна
допомога
ЗАТ
«А.Е.С. Київобленерго» хворим
дітям.
19 березня 2007 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення сталася надзвичайно
приємна і радісна подія – відбулося урочисте вручення іграшок
для ігрової кімнати, в якій кожного дня знаходить розраду
малеча з Боярки та Київської обласної дитячої лікарні. В ролі
благодійника виступила ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго». Директор із
зовнішніх зв’язків Олег Стрекаль та фахівець по зв’язках із
громадськістю та пресою Ірина Соляр відвідали центр, щоб
передати благодійну допомогу і взяти участь у невеличкому
святі з цього приводу. Що може бути благородніше за увагу до
нашої малечі! А маленькі пацієнти, що прибувають з усієї
Київської області, потребують особливої уваги і турботи. Адже
вони потерпають від хвороб, незнайомого оточення, болісних
процедур, відірваності від рідних…
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ЗАТ

“А.Е.С.

Київобленерго” Олег Стрекаль одразу ж став учасником заняття
по роботі із страхом медичних процедур. Маленькі пацієнти
Київської обласної дитячої лікарні вправно роблять йому
“уколи”.
Подарунки було підібрано із урахуванням специфіки діяльності
Центру. Психологи, соціальні працівники та педагоги проводять
спеціальні заняття із дітьми – реабілітаційні, розвивальні, по
зняттю страхів медичних процедур тощо. Завдяки благодійній
допомозі з’явилася можливість наповнити цю роботу радістю і
дитячим сміхом. В ігровій кімнаті можна тепер знайти і ляльки
для гри «у сім’ю», і машинки для хлопчаків, і розвивальні
ігри, і м’якенькі кубики для дітей до 3-х років. Дуже важливий
іграшковий медичний інструментарій, який дозволяє кожній
дитині побути в ролі лікаря, провести на іграшці медичні
процедури та маніпуляції, яких боїться дитина. Такі ігри дуже

важливі, оскільки сприяють зниженню страхів медичного
втручання. З’явилися також великі ляльки-«немовлята» для
занять із вагітними жінками, які під керівництвом психолога
вчаться доглядати за дитиною: сповивати, одягати, носити,
годувати, вкладати спати. Мине зовсім небагато часу, і мами
разом із новонародженими повернуться до Центру, і тоді в
нагоді стануть іграшки для самих маленьких.
Як бачите, іграшки відіграють дуже важливу роль у діяльності
Центру. На жаль, бюджетом не передбачаються кошти на такі
«несерйозні» цілі. Уже 7 років минуло, як Чорнобильська
програма ООН допомогла Центру із закупівлею всього
необхідного… На щастя, існують організації, які приділяють
велику увагу благодійності. ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» – одна
з них. Дякуємо!

