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Соціальна допомога вкрай
важлива і особливо для одино-
ких людей похилого віку та тих,
які перебувають у складних
життєвих ситуаціях, мають ін-
валідність. Саме такою катего-
рією людей опікуються обласні
комунальні заклади соціаль-
ного захисту. На сьогодні в
управлінні обласної ради налі-
чується 26 таких будинків-ін-
тернатів, які розташовані в
різних куточках Хмельниччини. 

Для голови обласної ради
Віолети Лабазюк забезпечення
підопічних та вихованців у цих
закладах комфортними умо-
вами перебування та якісним
харчуванням - є одними з ос-
новних пріоритетів. Лише цьо-
горіч на утримання діючої
мережі обласних закладів соц-
захисту з обласного бюджету
передбачено понад 250 мільйо-

нів гривень. Ці кошти направ-
лено на фінансування видатків
саме комунальних будинків-ін-
тернатів для літніх людей та
осіб з інвалідністю системи со-
ціального захисту, в яких пере-
буває зараз 1826 підопічних.

Менш ніж за рік перебуван-
ня на посаді голови обласної
ради Віолета Лабазюк уже
встигла побувати з робочими
зустрічами у 54 з 60 територі-
альних громад. І під час таких
виїздів обов'язковим пунктом є

візит у розташований на тери-
торії громади комунальний за-
клад обласної ради. Особливо
чуттєвими стають відвідини са-
ме закладів соціального захи-
сту - кожен з підопічних будин-
ків-інтернатів хоче розповісти
голові обласної ради свої вра-
ження від перебування у за-
кладі. Зазвичай ці розповіді –
позитивні, сповнені подяки ке-
рівникам та персоналу закла-
дів. Адже, опинившись тут, лю-
ди знайшли нову дбайливу ро-
дину, де теплота і лагідна тур-
бота працівників будинків-ін-
тернатів щодня обігрівають їхні

серця і душі. До кожного підо-
пічного колектив шукає індиві-
дуальний підхід і до всіх став-
ляться з належною турботою та
увагою.

"Соціальний працівник - це та
людина, яка рятує життя і вчить
життю одночасно. Це – янголи-
охоронці, які приходять у най-
важчі моменти, - вважає Віолета
Лабазюк. - Соціальними праців-
никами не стають, а народжую-
ться, бо тут треба вміти слухати,
мати добре серце і велике ба-
жання допомогти людині."

Саме такі люди працюють у
комунальних закладах облас-
ної ради. І напередодні Дня
працівника соціальної сфери
слова глибокої поваги та вдяч-
ності голова обласної ради Віо-
лета Лабазюк висловлює всім,
чию турботу відчувають най-
більш вразливі люди - пенсіо-
нери та інваліди, діти-сироти,
малозабезпечені та багатодітні
сім’ї, безробітні громадяни: 

"Ви маєте особливу місію - ро-
бити цей світ добрішим і світлі-
шим! Вірю, що кожному з вас
вистачить снаги, витримки та про-
фесіоналізму задля поліпшення
добробуту мешканців області та їх
соціального захисту. зичу вам міц-
ного здоров’я, мирного життя, ро-
динної злагоди, достатку та божо-
го благословення!"

Наталія бЕРЕзНЕВа.

«Посади дерево»
В один із теплих осінніх днів

жовтня в Мирутинському ліцеї про-
вели акцію «Посади дерево – збе-
режи Україну». До акції долучилися
вчителі та учні школи. Акція прово-
дилась з метою збереження та зба-
гачення зелених насаджень, щоб
дати настанову молодшим школя-
рам, що потрібно берегти дерева і
насаджувати їх якомога більше.

Листя дерев виробляє кисень, а
кисень – це наше життя. Чим біль-
ше буде зелених насаджень поряд з
людьми, тим кращим буде їхнє здо-
ров’я.

Тому закликаємо всіх щорічно приєднуватись до участі в таких ак-
ціях, щоб зберегти своє здоров’я, своє майбутнє і майбутнє України.

анастасія СТЕПаНюк, член гуртка « юний журналіст» 
Мирутинського ліцею.

В Славутській
міській громаді озе-
ленили вулицю Кня-

зів Сангушків – у
районі костелу Свя-
тої Дороти та допов-

нили декоративними
рослинами терито-

рію скверу біля
пам’ятного знака ре-
пресованим в 30-40

роки минулого сто-
ліття і реабілітова-

ним посмертно
жителям Славути.

Висаджено чотири
сотні дерев.

Екологічний флешмоб 
у ліцеї «Успіх»

Враховуючи важливість завдань, націлених на підвищення еко-
свідомості населення, працівники Національного природного парку
«Мале Полісся» завітали до НВк «СзОШ, ліцей «Успіх», де провели
флешмоб зі створення парків на території загальноосвітніх закла-
дів, який здійснюється в рамках акції Державного агентства лісо-
вих ресурсів України «Створюємо ліси разом»

Як повідомляє сайт НПП «Мале Полісся», перед початком флешмобу
школярів було ознайомлено з особливостями застосування садильного
інструменту – меча Колесова та садильної труби. Після чого парківці
спільно із учнями школи та членами нещодавно створеного учнівського
шкільного лісництва висадили на території шкільного подвір’я саджанці
ялини європейської, ялини колючої, модрини європейської, сосни зви-
чайної, дуба червоного та псевдотсуги Мензіса.

У Славутському 
лісництві

Динамічних темпів набирає акція «Створимо
ліси разом» у ДП «Славутське лісове
господарство». Сотні охочих активно
долучаються до створення лісу та озе-
ленення територіальних громад.

Як повідомляється на сайті Сла-
вутського лісового господарства, до
акції, що проходила в 59-му кварталі
Комарівського лісництва, долучилися
працівники Хмельницької АЕС на чолі
з директором Андрієм Козюрою, депу-
тати Нетішинської міської та їхні діти.

Перед початком роботи головний
лісничий ДП «Славутський лісгосп»
Олександр Веремій провів інструктаж

із правильного висаджування дерев. А лісничий
Комарівського лісництва розповів дітям про ліс та
його мешканців. В результаті на площі 0,6 га було
висаджено 3000 сіянців сосни, модрини та ялини.

Освітяни та учні 5-6 класів крупецького
ліцею провели пізнавальну екскурсію

екологічною стежкою «Перлина Славутчини».
«Під час екскурсії учні отримали надважливу
інформацію про роль лісів у житті кожної лю-
дини та планети в цілому. Також ознайомилися
з лікарськими та отруйними рослинами рідного
краю, із захопленням слухали про користь дубів
та збирали величезні жолуді. а ще - зустріли сі-
мейство лебедів, милувалися осінніми пейза-
жами, слухали скрип старих сосен, збирали
гриби», – зазначила Тетяна бережна, дирек-
торка ліцею.

Щороку в першу неділю листопада
відзначається День працівника соці-
альної сфери України. Це люди, на
плечі яких покладене одне з найвід-
повідальніших завдань – підтримка і
соціальний захист громадян

Віолета Лабазюк: «Соціальні працівники – це янголи-
охоронці, які приходять у найважчі моменти»


