Тепла зустріч з вимушеними
переселенками

28
січня
2015 р. в Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення зібралися жіночки поважного віку з
числа вимушених
переселенок. Більшість із них – це люди
пенсійного віку, що
знаходяться на заслуженому відпочинку.
Але через складні життєві обставини та скрутний матеріальний
стан більшість із них наразі шукає роботу, щоб можна було
оплачувати орендовані квартири.
Організувала цю зустріч директор ЦСПР Ангеліна Миколаївна
Лахтадир, котра звернулася до присутніх з невеличким вступним
словом: «Наші українці, які через реальну небезпеку для життя
в окремих регіонах країни змушені були покинути свої домівки,
потребують не лише матеріальної допомоги, але й
моральної
підтримки. Для них вкрай важливо знати, що поруч є люди, до
яких можна звернутись по допомогу, які завжди готові вислухати
та розрадити.
Тому ми будемо організовувати заходи, які
допоможуть адаптуватись
вимушеним переселенцям у нашому
місті, послабити стрес, який пережила кожна сім’я, полегшити
процес повернення до звичайного життя. Крім цього, ви й самі

можете організовуватись у групи підтримки чи взаємодопомоги, в
клуби за інтересами, брати участь у благодійних акціях, щоб
допомогати тим, хто ще більше потребує допомоги в цю хвилину.
А наш Центр завжди відкритий для кожної з вас…».
Цікавим і хвилюючим було знайомство з кожною із учасниць
зустрічі. Жінки розказали, де вони проживали, чим займались,
щиро ділились інформацією про свої
життєві негаразди.
Звичайно, багато проблем
вирішується на місцях, але є й
такі, що подолати самотужки дуже важко… А ще кожна із жінок
розказала про те,
чим хотіла б займатись,
дехто одразу
запропонував свої послуги в роботі з дітьми.
Зацікавились переселенки також інформацією про ті заклади, до
котрих можна звернутись по допомогу. Інформаційні листки з
корисними телефонами
підготувала для цієї цільової групи
інформаційно-аналітична служба ЦСПР.
На зустрічі були присутні представниці Боярського хору
ветеранів «Надія», які висловили свою підтримку вимушеним
переселенкам,
запросили до хору, пригостили смачними
пиріжечками і вареничками та ще й заспівали для них веселих
українських пісень. Керівник хорової групи Антоніна Мартинюк
саме цього дня була іменинницею, тому всі щиро привітали і її,
і тих із присутніх, хто народився у січні місяці. Тетяна
Погрібна навіть зачитала присвячений іменинниці вірш.
Доброзичлива атмосфера позитивно вплинула на присутніх. Вони
зворушливо дякували за теплу зустріч, виявляли палке бажання
регулярно зустрічатись у затишному привітному Центрі.

