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Д

о Міжнародного дня захисту дітей на залізниці традиційно приурочені різні заходи, серед яких і
Всеукраїнський зліт юних залізничників, у якому візьмуть
участь 15 дітей зі Львівської
дитячої залізниці. А минулої
суботи з нагоди свята на базі
дитячої залізниці у Львові відбулася урочиста акція, у якій
взяли участь наші юні залізничники.
Цього року на дитячу залізницю вперше завітали працівники
Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді. Ініціатором такого спілкування з дітьми виступила Рада
профспілки залізничників і транспортних будівельників України,
а керівництво нашої залізниці і
профспілкова організація долучилися до проведення акції серед
юних залізничників. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
представляли психолог Ольга
Янківська та працівники соціальних
відділів усіх районних державних
адміністрацій Львова.
– Наш центр створений у 2006
році й надає соціальні, соціальнопсихологічні, юридичні та інформаційні послуги, – розповідає Ольга
Янківська. – При кожній райдержадміністрації є відділ соціальної роботи, працівники якого надають
безкоштовно соціальні послуги різноманітним категоріям населення,
у тому числі малозабезпеченим і
багатодітним сім’ям. Батьки можуть
отримати кваліфіковану консультацію юриста. Послуги надаємо і дорослим, і дітям. Відвідуємо школи
і проводимо з дітьми різноманітні
тренінги, відеолекторії, бесіди і
круглі столи.
Наш досвід засвідчує, що не завжди діти можуть зі своїми проблемами, питаннями звернутися до
батьків, тому мають можливість
прийти в служби у справах дітей,
що є в кожному районі Львова. Не

всі батьки знають про існування
такого центру. З метою більшої інформованості юним залізничникам
роздали буклети “Куди звернутись
підлітку у кризовій ситуації?”, де

роботи соціальної служби України,
впровадивши єдиний реєстр багатодітних сімей Львова, і передав
його соціальній службі. Часто батьки багатодітних чи малозабезпе-

подано повну інформацію з телефонами та адресами Львівського
міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
Міський Центр соціальних
служб нещодавно долучився до

чених сімей, не маючи інформації
про такі соціальні служби, не знають, що через такий центр можна
отримати безкоштовні путівки на
оздоровлення та відпочинок для
дітей певних категорій. Власне та-

кий інформаційний довідник і стане
у пригоді батькам, допоможе їм у
вирішенні певних питань.
– У нас, крім дітей залізничників, займаються учні з двадцяти
львівських шкіл, серед яких чимало
дітей із багатодітних чи малозабезпечених сімей, – зазначив начальник Львівської дитячої залізниці
Дмитро Венгер. – І все сказане працівниками центру не може не зацікавити дітей та батьків. Психолог
Ольга Янківська також порадила
батькам звернутися у відділи соціальної роботи, щоб дізнатися
про організацію різних екскурсій,
поїздок чи наявність путівок у літні
дитячі табори.
У дітей, мабуть, були запитання до працівників Центру соціальних служб, та вони не наважилися
їх озвучити. Допомогли їм майстер
виробничого навчання Ярослав
Оліярник і начальник дитячої залізниці Дмитро Венгер, адже кому,
як не їм, краще знати про статус
сімей своїх вихованців. Дмитро
Іванович подякував за цікаву та
змістовну зустріч, зазначивши, що
такі заходи спонукатимуть дитячу
залізницю укласти угоду із міським
Центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді про безпосередню співпрацю.

– Наша співпраця була б плідною і результативною, адже не
кожен батько чи мати мають можливість звернутися до соціальних
служб, наприклад, за путівками
в табір тощо, – зазначив Дмитро
Венгер. – Ми працюємо з дітьми,
безпосередньо з ними спілкуємося,
достатньо знаємо ситуацію в їхніх
сім’ях, знаємо характер і вдачу цих
дітей, які в переважній більшості не
мають сміливості щось просити.
Працівники Центру соціальних
служб з цікавістю оглянули класи, у
яких проводиться навчання, і депо
дитячої залізниці, де зберігаються
два локомотиви випуску кінця 50-х
років минулого століття. Майстер
виробничого навчання Галина
Котеньова в одному з класів провела технічну вікторину, у якій були
запитання за різними напрямками
роботи залізниці. Власне у такий
спосіб у переддень виїзду на VI
Всеукраїнський зліт юних залізничників команда Львівської дитячої
залізниці ще раз перевірила свої
знання. Голова об’єднаного комітету профспілки Львівської дирекції залізничних перевезень Іван
Маційовський у свою чергу побажав команді юних залізничників успішно виступити, допомагати один
одному, аби в кінцевому результаті
посісти призове місце.
У рамках Міжнародного дня
захисту дітей на дитячій залізниці
було проведено футбольні змагання та тенісний турнір.
За тенісним столом свої сили
та хист міг спробувати кожен бажаючий. У спортивному поєдинку Максим Городецький переміг
Романа Бобака, а голова ради юних
залізничників Дмитро Дендерис був
спритнішим за Юрка Новіцького.
Наступного дня, після завершення
роботи на дитячій залізниці, для
юних залізничників організували
дискотеку.
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