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ерсонщина – унікальний куточок України з узбережжями Чорного та Азовського морів, він ніби створений для комфортного літнього відпочинку та
оздоровлення, особливо дитячого. Тому не випадково тут
зосереджено чи не найбільше дитячих відпочинково-оздоровчих таборів. Чільне місце серед них посідає дитячий оздоровчий центр “Чайка”, який за ініціативи дорожньої профспілкової організації щороку відвідує чимало дітей залізничників
Львівської магістралі. От і цього року впродовж двох змін
– із 28 червня та 10 липня відповідно – у “Чайці” відпочине
та оздоровиться близько 600 дітей залізничників.
Традиційно керівництво оздоровниці докладає максимум зусиль,
щоб діти не лише добре відпочили
й оздоровилися, а й розширили
коло своїх знань та світогляду. Із
цією метою у санаторії функціонує
багато гуртків, які урізноманітнюють дозвілля дітей, додають йому
користі. А минулого року у “Чайці”
вперше відбулася тематична зміна
під назвою “Літо з англійською”, під
час якої волонтери зі США та студенти Бреславського педагогічного коледжу допомагали дітлахам
закріпити знання англійської мови.
Про підготовку “Чайки” до нового
сезону відпочинку та його особливості “Львівському залізничнику”
розповіла директор приватного
багатопрофільного підприємства

“Парітет” Тетяна Фоміна.
– Тетяно Василівно, у яких
клопотах минула підготовка до
нового сезону відпочинку?
– Традиційно підготовку розпочали з упорядкування території, ремонту приміщень та інших споруд, закупили нові меблі
та необхідний інвентар. Звели
новий дах над приміщенням
їдальні та кухні, закупили нові
посудомийні машини.
Цього року ми одержали ліцензію Міністерства охорони
здоров’я на медичну практику,
тож тепер наш дитячий оздоровчий центр набув статусу дитячого
санаторію, який дозволяє паралельно з відпочинково-виховним
процесом проводити курс ліку-
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вання та оздоровлення.
– За яким профілем відбуватиметься лікування та оздоровлення?
– Власне це чотири напрямки
– лікування органів дихання, ендокринної та кровоносної систем,
а також сечостатевої системи організму.
Щоб відповідати статусу санаторію, окрім ліцензії, необхідно
належно підготувати інфраструктуру. Тому підготовку розпочали з
капітального ремонту приміщень.
Таким чином облаштували лікувальний корпус із відповідними
медичними кабінетами для прийому пацієнтів та проведення процедур. Закупили нові меблі і необхідне медичне обладнання. Подбали
й про технічне спорядження для
забезпечення дієтичного харчування, зокрема закупили пароконвекційні печі.
Серйозну роботу провели із
добору та навчання персоналу.
Наші вихователі і вожаті пройшли
ретельну передсезонну підготовку та відповідні інструктажі.
Важливу увагу ми приділили залученню до роботи кваліфікованого медичного персоналу, який
працюватиме з дітьми влітку.
– Чи вимагатиме новий статус “Чайки” додаткових медичних обстежень та довідок для
дітей, які готуються до поїздки
у санаторій?
– Із цього приводу у нас була
предметна розмова у Міністерстві
охорони здоров’я та з фахівцями
відділу облздоров’я, у результаті
якої ми вирішили, що цього року
нашим відвідувачам достатньо
буде мати при собі стандартні медичні довідки для поїздки у літній
табір. Разом із тим тепер у нас
є можливості і спеціалісти, щоб
пройти необхідні обстеження чи
процедури у санаторії, крім того,
ми уклали угоду з районною та
обласною лікарнями на предмет
відбору потрібних аналізів у приміщенні нашого лікувального корпусу із подальшими лабораторними дослідженнями.
– Які стосунки у вашого за-

кладу оздоровлення та відпочинку склалися із залізницею,
зокрема із дорожньою профспілковою організацією?
– Коротко можу їх охарактеризувати як ділові і дружні. Наша
співпраця триває уже багато років
поспіль, і хочу зауважити, що в
багатьох аспектах ми беремо приклад із залізничників. Зокрема це
стосується чіткої організації дитячого відпочинку та оздоровлення,
якою не може похвалитися будьяка інша організація. Крім того,
керівництво залізничної профспілки від початку поставило перед
закладом низку вимог до комфортного і безпечного побуту, а також
цікавого і корисного дозвілля дітей, ми ці умови врахували.
– Багато схвальних відгуків
отримала програма “Літо з англійською”, яку торік організували для дітей залізничників,
що відвідали “Чайку” в другу
зміну. Чи плануєте продовжити
такі заходи цього року?
– Звичайно, тим більше, що
заявку на участь у цій програмі
вже прислали 25 волонтерів із
Корпусу миру. Тому цього року
плануємо влаштувати “Літо з англійською” не лише для дітей залізничників, а й для зміни, на яку
приїдуть діти з усієї України.
– За підсумками минулого сезону відпочинку голови
профкомів залізничних підприємств, які супроводжували
дитячі групи, висловлювали
певні зауваження щодо особистої культури поведінки та
дисципліни дітей. Наскільки
важливим, на Вашу думку, є
батьківські настанови дітям,
які готуються до подорожі на
відпочинок?
– Це дуже важливе питання,
адже багато дітей, які опиняються
поза батьківською увагою, починають вважати себе самостійними і
незалежними. Тому я переконана,
що батьки повинні пояснити дітям,
що самостійність – це насамперед
відповідальність. На цьому дітям
наголошують наші вихователі, які
ретельно стежать за суворим дотриманням правил безпечної поведінки на території санаторію, у
селищі, на пляжі чи під час купання. Ще одне питання стосується
харчування. Звичайно, ми подбали, щоб дитяче меню складалося
зі смачних і корисних страв, приготованих зі свіжих якісних продуктів, з екологічно чистими овочами
та фруктами. Досвід попередніх
років показує, що під час відпочинку у дітей виникає велика спокуса
витратити кишенькові гроші на
різні “смаколики”, що продаються
в місцях стихійної торгівлі, їхню
якість ніхто не контролює, і вони
можуть становити загрозу для
здоров’я. Не зайве буде батькам
звернути на це увагу своїх дітей.
Гарному відпочинку дітей на
морському узбережжі, на переконання Тетяни Фоміної, сприятимуть і цілюще повітря, і тепле лагідне море, і ласкаве сонечко, яке,
за прогнозами синоптиків, щедро
зігріє узбережжя Лазурного.
Андрій ВЕЗДЕНКО
Фото з архіву газети

Нещодавно голова дорожньої профспілкової організації
Андрій Сенишин відвідав з інспекційною поїздкою дитячий табір
“Експрес” у селищі Олександрія на Рівненщині, де поспілкувався з
персоналом дитячої оздоровниці та перевірив стан її підготовки до сезону дитячого відпочинку.
Оглянувши територію та його житлові корпуси, Андрій Сенишин поцікавився у директора дитячого табору Олександра Лаєвського графіком виконання завершальних робіт.
– Кожного року ми намагаємося якнайкраще підготуватися до прийому дітей, – зауважив Олександр Лаєвський. – У відремонтованих житлових корпусах уже розставлено нові меблі, у санвузлах є гаряча вода,
що подається з електричного бойлера, та й сантехніка – новенька. На
вікнах у спальнях розвішані випрасувані штори та фіранки. Готовий до
роботи невеликий басейн. Словом, усе зроблено так, щоб діти почувалися не гірше, ніж удома.
– Наші працівники не вперше виконують підготовчі роботи у таборі,
– долучився до розмови голова профкому колійної машинної станції
№123 Василь Власюк. – Уже прибрано всю територію, ми замінили
дерев’яні рейки на лавах, пофарбували літню естраду, а зараз завершуємо роботу на майданчику, де проводяться лінійки.
Комірник табору Марія Рудик працює в “Експресі” вже понад
чверть століття.
– За цей час природні умови тут практично не змінилися, – розповідає
Марія Рудик, – а табір натомість став ошатнішим. Цьогоріч відремонтовано житлові корпуси, придбано нові меблі. Наша Олександрія – екологічно
найчистіша зона у Рівненській області. Природа тут чудова, є багато лісонасаджень – висаджено самшит, тую, тож житлові корпуси ховаються
серед зелені, а повітря тут – цілюще.
До нас залюбки приїжджають діти з усього західного регіону. Багато
дітлахів відпочивають в “Експресі” не вперше, а своїми враженнями від
відпочинку заохочують друзів відвідати наш табір.
Графік заїздів у дитячий оздоровчий табір “Експрес”:
1-й заїзд – з 01.07; 2-й заїзд – з 24.07

Äèòÿ÷èé òàá³ð “Òðåìá³òà”
çàïðîøóº íà â³äïî÷èíîê
Завершуються останні приготування приміщень і території
до літньої оздоровчої кампанії у 2013 році в дитячому оздоровчому таборі “Трембіта” Ужгородського територіального комітету профспілки Львівської залізниці.
За інформацією голови теркому профспілки Ужгородської дирекції
Ярослава Афтанаса, повністю перекрито металопрофілем дах першого
корпусу, виконано його зовнішнє оздоблення. Значний обсяг робіт виконано із покращення умов проживання в корпусах, впорядковано літню
естраду, спортзал, спортивні майданчики, плавальний басейн, встановлено дві нові альтанки.
Для якісного оздоровлення дітей табір, що розташований у
с. Циганівці Ужгородського району, має три одноповерхові спальні корпуси із 3- та 4-місними кімнатами, просторими коридорами й санвузлами.
На нещодавньому засіданні президії Ужгородського теркому профспілки хід і результати підготовчих робіт отримали позитивну оцінку,
прийнято рішення під час відбору дітей на літній відпочинок надавати
перевагу дітям працівників Львівської залізниці. Цьогоріч у “Трембіті”
планується оздоровити понад 400 дітей віком від 6 до 14 років.
Батькам, що бажають скерувати своїх дітей на відпочинок та оздоровлення у дитячий табір “Трембіта”, необхідно завчасно звернутися у
профспілкові комітети своїх організацій для придбання путівок.
Для подорожі дітей від станції Львів у дитячий оздоровчий табір
“Трембіта” та після їхнього оздоровлення – із табору до станції Львів
– будуть організовані групи супроводу з профспілкових працівників.
Перевезення організованих груп дітей буде здійснюватися у дні заїздів поїздом №807 сполученням Львів–Мукачево та зворотно – №808
Мукачево–Львів.
Графік заїздів у дитячий оздоровчий табір “Трембіта”:
1-й заїзд – з 18.06; 2-й заїзд – з 11.07; 3-й заїзд – з 01.08
Контактні телефони в Ужгороді: 33-14, 25-70.

