У Києво-Святошинському ЦСПР
відбувся
круглий
стіл
«Нагальні
проблеми
багатодітних родин. Способи
їх вирішення»

11 липня 2013 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації було проведено круглий стіл на
тему: «Нагальні проблеми багатодітних родин. Способи їх
вирішення», приурочений до Дня родини (8 липня), що вже вдруге
святкується в Україні. Захід відбувся за участю заступника
голови Києво-Святошинської райдержадміністрації з питань
соціально-гуманітарної політики Іскоростенського А.М.,
представника служби у справах дітей, головного спеціаліста
відділу з питань прав дітей та сім’ї Києво-Святошинської РДА
Головач А.В., фахівця із зв’язків з громадськістю Дерези О.С.,

директора Києво-Святошинського ЦСПР Лахтадир А.М., голови
районної ГО багатодітних сімей «Родина 7’я» Ковальчук Т.В.,
голови ГО «Асоціація багатодітних родин «Велика сім’я» Чуткого
С.І. та представників цих двох організацій.

Роботу круглого столу розпочав Іскоростенський Анатолій
Миколайович: «Дуже добре, що ми можемо зустрічатися не тільки
на родинних святах, а й тоді, коли нам є про що поговорити,
коли назрівають питання, які потребують швидкого вирішення.
Сьогодні ми зібралися для того, щоб відверто обговорити
проблеми, які стосуються саме багатодітних родин. Районна
адміністрація докладає всіх зусиль, щоб допомогти таким
сім’ям: це і оздоровлення, і матеріальна допомога, і допомога
в організації заходів для багатодітних родин, і надання
посвідчень. Цього року приблизно 40 сімей звернулись до РДА по
допомогу, більшість із них її отримали».
На заході відбулося обговорення болючих питань, які хвилюють
багатодітних батьків, розглянуто шляхи їх вирішення. Це
пільговий проїзд дітей марштурками; організація сімейного
оздоровлення; безкоштовне обстеження дітей у лікарні;

безкоштовні ліки; пільгові кредити для багатодітних родин;
платні послуги в школах та інші.

Круглий стіл продемонстрував конструктивну й плідну роботу
усіх учасників. Анатолій Миколайович та Алла Володимирівна
детально відповідали на безліч запитань, що турбують наших
багатодітних батьків. Учасники круглого столу дійшли згоди, що
деякі важливі проблеми багатодітних родин ще потребують
подальшого вирішення.
Директор Києво-Святошинського ЦСПР А.М. Лахтадир розповіла про
послуги, які може надати багатодітним родинам КиєвоСвятошинський ЦСПР: безкоштовні консультації психологів,
гуртки, клуби за інтересами, участь у масових заходах та
майстер-класах, участь у конкурсі соціальних проектів та у
ярмарку ідей, безкоштовне надання приміщення для проведення
заходів тощо.
Ковальчук Т.В. подякувала всім присутнім за активну участь у
роботі та закликала всіх об’єднуватись задля спільного
вирішення проблем. Іскоростенський А.М. порадив родинам бути

активними, вміти відстоювати свої права і запевнив, що КиєвоСвятошинська районна держадміністрація буде й надалі
допомагати багатодітним родинам у вирішенні їх проблем.

