Добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія» це не тільки надія, але й дія!
Наша розповідь саме про тих, чиї серця навчились радіти
кожному новому дню, не зважаючи на внутрішні недуги та
труднощі. Про тих, для яких кожен новий день
перетворився із дня страждань у день перемоги. Про тих,
кого світ відкидає, називаючи неповносправними, а вони
своїми титанічними зусиллями доводять, що можуть бути
такими ж повноцінними, а іноді й сильнішими духом і
тілом за наші немочі. Це розповідь тільки про деяких з
понад сотні дітей та молоді м. Дрогобича віком від 6 до 30
років з різними формами нозології, хто отримав більше
можливостей для соціалізації у громаду. Завдяки проекту ПРООН «Розвиток
громадянського суспільства» стало можливим підготувати приміщення для діяльності
творчої студії, майстерні та спортивної секції, а також придбати необхідне обладнання та
матеріали для роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами.
Студію народної та художньої творчості відвідують 25 дітей. Саме тут вони вчаться поновому сприймати світ, відчувати його гармонію із внутрішнім станом, долати свої
комплекси та стереотипи, самореалізовуватись та вдосконалюватись. Кожна дитина
талановита, тільки треба віднайти відповідний ключик, що відкриє її серце. Іноді для цього
потрібно роки, а часом вистачить кількох місяців.
Наприклад, 17–річна Марія Коновалова, за час відвідування студії розкрила у собі
прихований талант до співу. Справжнім дивом для її друзів та знайомих став блискучий
виступ на концерті «Ми зможемо», організованому товариством «Надія». Тут Марія
виступила із виконанням пісні, вразивши присутніх не
тільки майстерним співом, але й хореографією. Адже ще
зовсім недавно їй було важко відтворити найпростіші
танцювальні рухи, маючи труднощі з ритмічним
виконанням пісень, а тепер – дівчинка співає,
пританцьовуючи. Не менш яскравими зірочками засяяли
Арсен та Аліна Мікульські, наймолодші учасники студії. Без
жодних труднощів, Арсен перевтілюється у дорученого
йому героя сценки чи постановки. Нещодавно разом із
сестричкою, вони безперешкодно дебютували, як співаки. Виконавши кілька дитячих
пісень під час ходотону до м. Самбора та концерту “Ми можемо ”, Арсен і Аліна довели
присутнім, що на противагу історії хвороби, писатимуть свою історію успіху на більшу
кількість сторінок і лише палітрою яскравих фарб.
У майстерні ручної праці діти та молодь з особливими потребами розкривають свої
почуття через вишивку, бісероплетіння, малювання, аплікацію та інші види мистецтва.
Радості дитини немає меж, коли з-під її тендітних, часом неслухняних ручок, народжуються
справжні шедеври. Так не вміючи навіть тримати голки у
руці, Тетяна Новак – навчилась вправно декорувати
вишивкою і бісером. Дівчина настільки захопилась цими
видами рукоділля, що не тільки присвячує весь свій час
мистецтву вдома, а й щодня поспішає на заняття майстерні.
Вишивка стала справжнім хобі і для Марічки Процідим.
Вона вишила десятки мініатюр, які з великою радістю
подарувала друзям і знайомим. Коли хтось скаже, що
рукоділля – це жіноча справа, ми доведемо, що це

мистецтво для всіх творчих особистостей. Бо у нашій майстерні займаються і хлопчики.
Зокрема два юнаки Борис Максим та Іваночко Денис захопились бісероплетінням.
Брелоки для ключів у їхньому виконанні були чи не найпопулярнішою покупкою
відвідувачів виставки-ярмарки під час уже згадуваного фестивалю «Ми можемо». Крім того
дрогобичанам та гостям Дрогобицького товариства «Надія» уже добре відомі пам’ятні
різдвяні та великодні сувеніри, фірмові писанки, декоративні пляшки, обереги.
У спортивно-оздоровчій секції наші діти тренуються і підкорюють спортивні вершини.
Займаючись у тренажерному залі, вони не тільки підвищують тонус м’язів, але і власний
фізичний дух. Відкриттям справжніх спортивних талантів завершилися інтеграційні ігри
для дітей та молоді з особливими потребами «Спорт зрівняє нас». У програмі командних та
індивідуальних змагань учасники мали можливість показати свої спортивні досягнення у
легкій атлетиці, дартсі, армреслінгу, естафетах, іграх та у товариському футбольному матчі.
В результаті крім уже постійних активних учасників секції у нас стались відкриття нових
талантів. Так Микола Вацюцяк, який здобував перемоги у більшості випробовувань, тепер
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займається у тренажерному залі та
власним прикладом показує кроки до
змін своїм одноліткам. Усі наші
спортсмени за останній рік здобули
десятки різноманітних нагород та
об’єднались в одну спортивну родину,
яка впевнено крокуватиме життєвими
стежками долаючи будь-які труднощі та
перепони.
Проте найвеличнішими здобутками нашого товариства є те, що багато наших дітей не
тільки користуються нашими послугами, а ще й навчились пропонувати власну допомогу в
організації та проведенні занять і різноманітних заходів. Особливо старші учасники стали
справжніми волонтерами та помічниками організації, продемонструвавши готовність
взяти на себе відповідальність за певний вид діяльності чи за своїх молодших друзів. Саме
тоді ми починаємо розуміти, що вся наша праця і терпіння вкладені у цих дітей не є
марними.
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