Зустріч з учасниками АТО в
Києво-Святошинському ЦСПР

9 грудня 2014 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася зустріч
учасників АТО з представниками місцевого самоврядування,
волонтерського руху
та Центру реабілітації.
Ця зустріч була приурочена до низки знаменних дат, адже
нещодавно українці відзначали Міжнародний день волонтера (5
грудня), День Збройних Сил України (6 грудня), День місцевого
самоврядування (7 грудня).
На зустрічі з учасниками АТО майже в повному складі була
присутня робоча група з питань координації надання допомоги
військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, їх сім’ям та
іншим громадянам України, що переселились із зони проведення
антитерористичної операції – зокрема, міський голова Боярки
Тарас Добрівський, заступник міського голови з соціальних
питань Валерій Дубовецький, секретар Боярської міської ради
Ярослав Яник. Волонтерів представляли учасники Волонтерської
сотні Боярки (сотник Юлія Апостолова) та ГО «Самооборона»

(голова Наталія Долгова).

Міський
голова Боярки Тарас Добрівський привітав мужніх хлопців із
святами, подякував за мужність, героїзм та патріотизм, а
волонтерів – за неоціненну допомогу, за мобільність та вміння
миттєво реагувати на проблеми. А заступник міського голови
Валерій Дубовецький
вручив хлопцям
картки поповнення
рахунку мобільних телефонів. Скромні та стримані вояки щиро
дякували волонтерам та Боярській міській раді за увагу та
допомогу, не акцентувалися на своїх проблемах і нічого не
просили.
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир нагадала про ті послуги, котрі
надає Центр учасникам АТО, розповіла, що наразі існує багато
установ та організацій, котрі різним чином можуть бути
корисними учасникам бойових дій. Ці установи працюють у тісній
співпраці, ефективно координуючи між собою діяльність з
надання допомоги військовослужбовцям, що беруть участь в
антитерористичній операції, їх сім’ям та вимушеним
переселенцям.
Ангеліна Миколаївна також передала начальнику КиєвоСвятошинського військово-облікового столу Анатолію Стороженку
пакет інформаційних матеріалів, отриманих в рамках співпраці з
ГО “Підмога.інфо” (розробники – волонтерська спільнота

«Юридична сотня» та БФ “Центр підтримки поранених”). Це низка
інфографічних матеріалів – наочних, зручних у користуванні, –
що висвітлюють порядок оформлення одноразової грошової
допомоги,
отримання статусу учасника бойових дій; право
учасників АТО на отримання житла тощо.
У бійців АТО була можливість ще й неформально поспілкуватися
між собою. Але – на жаль – недовго, оскільки дехто з присутніх
готувався вже наступного дня повертатися до своїх частин…

