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Сьогодні Україна переживає одні з найскладніших
часів, які залишають свій відбиток на кожній родині,
людині, дитині. Щодня ми спостерігаємо велику кількість
втрат: хтось втрачає власну домівку, а хтось життя. За
недовгий перiод ми стикнулися з безліччю фізичних,
матеріальних та психологічних проблем.

Неабиякої допомоги в цей складний час потребують
діти, якi власноруч не можуть впоратися з тими
проблемами, що з’явилися в їхньому житті. А найбільш
незахищеними опинилися ті, хто позбавлений батьківської
любові та тепла.



В ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної
освіти» станом на 23.02.22 навчалося 32 учня з числа дітей-
сиріт та позбавлених батьківського піклування, 14 з них
перебували на повному державному утриманні, мешкали в
гуртожитку Центру. З початком військової агресії росії
залишатися у м. Краматорськ було небезпечно. Ми
повинні були подбати про дітей.



Так, на початку березня, з
метою збереження життя та
здоров’я здобувачів освіти
державного професійно-
технічного навчального
закладу «Краматорський
центр професійно-технічної
освіти», які знаходяться на
державному утриманні,
прихистили у державному
навчальному закладі
«Подільський центр
професійно-технічної освіти».

Для наших наляканих та
втомлених хлопців й дівчат були
створені всі умови для того, щоб
вони знов змогли відчути себе в
безпеці.



Психологічна підтримка дітей у воєнний час
надзвичайно важлива, адже їм необхідно відчувати себе у
безпеці. Тому зусиллями керівництва ДПТНЗ «Подільський
центр ПТО», КПМЦСССДМ, інклюзивно-ресурсним
центром, Кам’янець Подільскою службою у справах дітей,
Відділом ювенальної превенціі та власними ініціативами ми
намагалися допомогти дітям якомога легше подолати цей
важкий етап та адаптуватися до нових реалій.



Керівництво Подільського центру ПТО зустріло нас
дуже гостинно, поселили дітей в комфортабельному
гуртожитку, забезпечили безкоштовним харчуванням;
волонтери забезпечили предметами гігієни, необхідним
одягом, навіть спортивним інвентарем.

Надалі учнів почали залучати до культурних заходів
в Центрі та місті. Так, учні нашого Центру взяли участь у
міських заходах «Європейський сквер-як мистецька
галерея», «День вишиванки», марафон мистецьких
ініціатив «Голос миру», у волонтерському проекті «Еко-
клин»; з нагоди річниці Чорнобильської трагедії взяли
активну участь у заході «Аварія на ЧАЄС- наймасштабніша
техногенна катастрофа в історії людства» та інших.







19 березня відбулася надзвичайно продуктивна
тристороння робоча зустріч представників Інклюзивно-
ресурсного Центру (директор – Лариса Ільніцька), Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (директор –
Еліна Ковтун) та заступника директора з навчально-
виховної роботи ДПТНЗ «Краматорський центр
професійно-технічної освіти» Яни Приступи.

На ній були обговорені
актуальні питання надання
послуг соціально-психологічної
підтримки цільовій аудиторії на
професійному підґрунті.



У результаті плідної роботи було прийнято рішення
щодо розробки та впровадження спільної програми, яка
буде стосуватися соціальної адаптації до самостійного
життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також адресної соціально-психологічної
допомоги задля формування та підтримки певних
соціальних навичок та комфортного проживання.



І ось впродовж 9 місяців співпрацюємо зі службами міста. 
Психологи Інклюзивно-ресурсного Центру поводили з учнями
тренінги та інтерактивні заняття з питань профілактики
ВІЛ/СНІД, вживання наркотичних, психотропних речовин, 
групові та індивідуальні консультаціїї. 



Сертифікований тренер
Кам’янець - Подільського
ЦСССДМ Леонід Кінюк,
завідувачка «Клініки дружньої
до молоді» Цуглевич
Дзвеніслава в перинатальному
центрі провели низку заходів
«Формування уявлень про
сім,ю».



Спеціалістом Кам’янець - Подільського ЦСССДМ
безоплатної правової допомоги Аліною Задорожньою був
проведений захід «Захист і підтримка дітей в умовах
війни».



З кожним, хто того потребує, працюють кваліфіковані
психологи, соціальні робітники. Окрім того, також
проводяться планові зустрічі соціальних служб з
працівниками, відповідальними за життя та здоров’я
вимушених переселенців.



Місто Кам’янець-Подільський відоме на всю Україну
передусім своіми архітектурними пам’ятками.
Воно належить до найгарніших міст світу і є третім за
кількістю пам’яток в Україні. Це старовинне місто-фортеця
розташоване на перетині торгових шляхів. У такому
мальовничому місті, ми не могли не мандрувати його
чудовими містами.

Я, як відповідальна особа та заступник директора з
НВхР намагалася долучити дітей до культурних заходів, які
відбувалися у місті.



Звіичайно ми побували в Старому місті, відвідали
старовинну Фортецю, Смотрицький каньон і побували на 
Бакоті - затопленому місті-легенді. 





Місто Кам’янець-Подільський стало одним з
багатьох українських міст, де щиро прийняли
переселенців з найбільш небезпечних регіонів нашої
держави. І ще тепліше стає від того, що для наших
здобувачів освіти були створені не тільки комфортні
умови проживання, а й нині робиться все можливе і
неможливе для забезпечення їх базових, освітніх та інших
їхніх потреб.

І саме такі надскладні обставини, в яких ми
опинились, вкотре допомогли нам зрозуміти, що українці
– єдиний народ, і ми завжди горою стоятимемо один за
одного! Віримо в ПЕРЕМОГУ, віримо в ЗСУ!!!


