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Понад тонну допомоги отримали чотири будинки-інтернати : Об'єднання "Самопоміч" – Вінницька область
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Понад тонну допомоги отримали чотири будинкиінтернати

Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю, Стрижавський дитячий будинок-інтернат для дітей з
вадами розумового розвитку, Вороновицький дитячий будинок «Родинний дім» та Брацлавський
психоневрологічний будинок-інтернат отримали гуманітарну допомогу від депутататів та активістів
Вінницької «Самопомочі» у вигляді тушкованої курятини. Цього разу допомогу завезено із США.
Вже не вперше депутат обласної ради Андрій Ковальов, депутат міської ради Володимир Околіта,
депутат Вороновицької ОТГ Олександр Ковальов, голова Вінницької районної організації ПП
«Об’єднання «Самопоміч» Катерина Поджаренко, голова Тульчинської районної організації Андрій
Поджаренко забезпечують заклади цілодобового утримання гуманітарною допомогою.
Аби з’ясувати першочерговість та потреби будинків такого типу, благодійники спілкуються із соціальними
службами та визначають локації для доставки гуманітарної допомоги.
– Тушковану курятину ми привезли для чотирьох закладів, по 300 кг на кожен. Вага всього вантажу – 1200
кг. Завозимо допомогу не вперше й будемо намагатися проводити такі акції на постійній основі, –
розповідає депутат облради фракції «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Ковальов.
Спершу громадські активісти завітали до Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю. Тут
проживають люди похилого віку, інваліди І та ІІ групи, які потребують стороннього догляду.
Далі – Стрижавський дитячий будинок-інтернат. Діти надзвичайно зраділи приїзду благодійників. Вони
охоче допомагали розвантажувати подарунки та переносити їх до приміщення.
– Допомога, яка приходить сьогодні на наш заклад, дуже потрібна. Ми завжди вдячні за підтримку тим
людям, які дбають про таких дітей, – розповідає директор Стрижавського будинку-інтернату для дітей з
вадами розумового розвитку Василь Ліцький.
Наступним пунктом став Вороновицький дитячий будинок «Родинний дім». Серйозною проблемою цього
закладу є те, що двадцять троє діток, які тут виховуються насьогодні, невдовзі можуть залишитися без
домівки. Адже через децентралізацію влади та відсутність фінансування інтернат може припинити своє
існування. Поспілкувавшись з керівником дитбудинку Сергієм Гончаруком, депутат Вороновицької ОТГ,
водночас голова Вінницької міської організації «Самопоміч», Олександр Ковальов, попіклується про
долю дитбудинку особисто.
У Брацлавському психоневрологічному будинку-інтернаті проживає близько 200-х хворих з розладами
психіки, центральної нервової системи та опорно-рухового апарату віком від 18 років. Хоча цей заклад
розташований на території колишньої в’язниці, однак, тут створено для них доброзичливу атмосферу, аби
кожен почував себе, як вдома. Адміністрація установи не взмозі самостійно вирішити існуючі нагальні
проблеми без додаткового фінансування. Насьогодні найбільша потреба в одязі, взутті, нижній білизні,
урологічних прокладках, також працівники закладу мріють про електрокардіограф та стоматологічний
кабінет. Опікуни кожного з цих закладів цілодобового перебування наголошують на необхідності
додаткової підтримки й, кажуть, раді будь-якій допомозі, а підопічні з радістю чекають на приїзд
благодійників та всіх, хто просто заходить у гості. Це одразу стає зрозуміло, зазирнувши їм у вічі.
То ж будьмо небайдужими. Є можливість – творіть добро!
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