На засіданні президії дорожнього комітету профспілки
підбито підсумки дитячої літньої оздоровчої кампанії. Як повідомила завідувач фінансового відділу дорпрофсожу Стефанія
Семак, цього року оздоровлено 1287 дітей залізничників.
– У таборі “Експрес”, що в
селі Олександрія Рівненської області, відпочило 211 дітей із нашої магістралі, у “Трембіті”, що
в селі Циганівці Закарпатської
області,– 325 дітей, – розповіла
Стефанія Семак. – Кількість дітей,
які оздоровилися у наших таборах, порівняно з минулим роком
суттєво не змінилася, цього року
– на 11 осіб більше. У дитячий спеціалізований санаторій “Джерело”
в Трускавці ми закупили 45 путівок
(на 10 менше, ніж минулого року),
в оздоровчий табір “Чайка” у смт.
Лазурне Херсонської області – 688
путівок (у 2011 році – на 107 путівок більше). Члени профспілки організацій, які є страхувальниками
Тернопільської, Чернівецької та
Івано-Франківської областей, мали
можливість оздоровити своїх дітей
у місцевих таборах, які перемогли на конкурсних торгах на право
оздоровлення дітей в обласних
дирекціях Фонду соціального страхування.
Загалом оздоровлено 1287
дітей, що на 111 менше, ніж у
минулому році. Вартість дитячої
оздоровчої кампанії становила 2
млн 411 тис. грн. Для її організації
були залучені кошти профспілкових організацій, батьків та Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Залізниця безкоштовно перевезла
дітей залізничників до місця відпочинку в Херсон.
Усі табори належно підготувалися до відкриття оздоровчого сезону – заздалегідь відремонтували
приміщення, штат укомплектувався
відповідним персоналом, був створений необхідний запас продуктів. Цього року органи державної
влади особливу увагу звертали на
підготовку оздоровчих закладів до
сезону та посилено контролювали
безпеку дітей, комфорт умов відпочинку, оздоровчі заходи і особливо організацію харчування. Наші
табори не мали зауважень від державних контролюючих органів.
Варто відзначити позитивні зміни у дитячому таборі “Чайка”, який
змінив свій статус із оздоровчого на
санаторний. На початку кожної зміни дітей оглядали лікарі, на кожну
дитину заводилася особова медична картка, за потреби призначалися оздоровчі процедури: аромо- та
спелеотерапія, масажі, аплікації із
сиваської грязі, інгаляції, електропроцедури, кожна дитина одержувала кисневі коктейлі та фіточаї.
Після закінчення зміни всім дітям
видали епікризи. Упродовж сезону
не трапилося жодного прикрого випадку, жодна дитина не поїхала з
табору достроково.
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Під час другої зміни “Літо з
англійською” з дітьми працювали
волонтери корпусу миру зі США
та викладачі Бериславського
педагогічного коледжу. П’ятеро
дітей залізничників за активну
участь у заходах та глибокі знання з англійської мови рішенням

Львівської дирекції залізничних
перевезень), Соломія Романенко
(мама – працівник Львівської дистанції захисних лісонасаджень) та
Назар Олійник (батько працює у
локомотивному депо Львів-Захід).
Упродовж кожної зміни дітям
організовували екскурсії в дельфінарій “Акварель” у Скадовську та
в історико-розважальний комплекс
“Зелені хутори Таврії”. На літній
сцені табору діти переглядали
мультфільми у форматі 3D.

курсія у комплекс “Зелені хутори
Таврії” – його територія настільки
велика, що під час екскурсії діти
пересувалися на спеціальному
транспорті – торфоленді. Хутори
комплексу мають цікаві назви –
Козацький, Гончарний, Рибацький,

педагогічної ради, волонтерів та
ради загонів нагороджені путівками на безкоштовний відпочинок у “Чайці” наступного року.
Це – Ігор Штефанчук (мама працює у Львівській дистанції колії),
Богдан Кутний (мама працює в
інформаційно-обчислювальному
центрі залізниці), Оксана Сенів
(мама – чергова по станції Стрий

Як зазначив голова профкому
Львівської дистанції зв’язку Андрій
Супрунович, який супроводжував дітей до “Чайки” на І зміну, у
порівнянні з минулим роком покращилися умови проживання, зокрема зроблено санітарну побілку
у кімнатах, придбано нові тумби
та шафи для зберігання одягу.
Особливо сподобалася усім екс-

Стрілецький, Казковий. Діти ознайомилися з різними видами
ремесел і самі спробували себе у
ролі ремісників – ліпили глечики,
кували підкови, плели браслети,
а також стріляли з козацької зброї.
Господарі комплексу пригостили
дітей запашним медом та чаєм і
подарували на згадку сувеніри.
“Побутове спілкування з іно-

земцями англійською мовою під
час зміни “Літо з англійською” було
дуже цікавим для дітей залізничників, – розповів голова профкому
моторвагонного депо Львів Роман
Морда, який супроводжував дітей
у ІІ зміну. Зауважу, що чимало наших дітей досить добре володіють
англійською. Із дітьми працювали
студенти та викладачі педагогічного коледжу, а також волонтери
корпусу миру США. У Сполучених
Штатах є нормою відрядження волонтерів на 2 роки у різні країни,
де вони навчають дітей англійської. Факт участі в цій програмі є
для волонтерів додатковою перевагою при працевлаштуванні чи
підвищенні по службі.
Є побажання до вдосконалення організації відпочинку в “Чайці”
на майбутній сезон: варто, щоб
вожаті були трохи старші за віком,
буває, що керівником групи (особливо старшої), є студент лише на
три роки старший за дітей, і йому
не завжди вдається побудувати
стосунки із групою так, щоб мати
у них належний авторитет. Для
старших дітей варто було б організувати додатково спортивні
групи, адже часто їм недостатньо
тієї програми, яка є, наприклад, у
8-10-річних.
Умови проживання у “Чайці”
хороші, однак і їх треба покращувати, щоб діти жили в кімнатах по
двоє-троє, а не по четверо-п’ятеро
чи навіть шестеро, щоб меню було
більш пристосоване до західного
регіону – включало овочі, до яких
ми звикли. Варто чіткіше прописати програму купання у морі.
Трапляється, що батьки відправляють на морський відпочинок
“проблемних” дітей зі шкідливими
звичками, як-от паління. Буває,
що деякі підлітки неналежно поводяться, ображають молодших,
створюють побутові незручності.
Виникають проблеми і через різні
уявлення про харчування – деякі
діти звикли до “швидкої” їжі – чіпсів, сухариків, тому вони відмовлялися від каш, передбачених меню.
Вважаю, що голови профкомів
обов’язково повинні врахувати
ці моменти, відповідним чином
попрацювати з батьками, щоб надалі таких неприємних ситуацій
не траплялося.
Загалом наші діти залишилися задоволеними перебуванням
у “Чайці”. Про організацію їхнього
відпочинку писали у місцевих газетах, а волонтери зняли короткий
фільм-підсумок про спілкування
дітей англійською мовою”.
Галина КВАС

