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У нашому центрі діти творчо розвиваються – малюють, ліплять з пластиліну,
роблять аплікації, вчать вірші, співають і
танцюють. Ці заняття сприяють розробці
риторики рук, покращенню мовлення, координації рухів, розвитку слуху. Якщо на
початку створення центру батьки по кілька
годин перебували тут разом із дітьми, спостерігали, як ми з ними працюємо, то зараз
із легким серцем залишають їх на весь навчальний день – до 16 години. Довіра батьків
до наших спеціалістів – для нас найбільша
радість та похвала. Результат нашої роботи
– розвиток дітей – бачимо на різних святкових заходах, на яких дітки розповідають вірші, танцюють у ритм музики, співають і навіть демонструють свої акторські здібності.
Діти навчилися бути самостійними в побуті
– вони самі себе обслуговують, дисципліно-

вано поводяться на заняттях.
Не кожен спеціаліст може працювати із
хворими дітьми. Минулого року у нас майже повністю помінявся штат працівників.
Загалом цього року у центрі на реабілітації
перебуває 16 дітей, із якими індивідуально
займаються вчитель-реабілітолог, психолог
та інші фахівці.
Батьки дітей-інвалідів вдячні Євгенії
Трохимович, яка два роки тому ініціювала створення такого необхідного для
Мостиського району реабілітаційного центру.
Дуже задоволена всіма спеціалістами центру багатодітна мати Луція Куць, щодня вона
приводить сюди 10-річну донечку Мажену,
хвору на синдром Дауна. У центрі дівчинка
творчо розвивається: “Моя Мажена реабілітаційний центр називає школою і щодня поспішає сюди з великим бажанням. Дитина
тут вчиться малювати, рахувати, займається

у тренажерному залі, а згодом вдома братам
і сестрам демонструє усе, чому навчилася.
Тут така ж дисципліна, як у школі, і це спонукає дитину чемно поводитися. Для моєї
донечки асистент вчителя-реабілітолога
Галина Орестівна Куціль – улюблена вчителька, але любов і турботу дитина відчуває
від кожного спеціаліста. Діти тут – як удома, у
центрі їм затишно і комфортно”.
Мати Ігоря Качмарика пані Ірина теж
вдячна спеціалістам реабілітаційного центру, завдяки яким її син навчився розмовляти
і навіть проявив акторські здібності – зіграв
головну роль у виставі “Ріпка”: “Мій Ігорчик за
два роки перебування у центрі навчився дякувати, чемно поводитися, прибирати за собою
посуд, читати вірші. Директор центру Євгенія
Орестівна доручає йому виконання певних
обов’язків і жартома називає хлопчика своїм
заступником. Я очолюю батьківський комітет,

і тому висловлю думку всіх батьків: ми вдячні
директору і всьому колективу центру за турботу і піклування про наших дітей”.
За словами директора центру Євгенії
Трохимович, у Мостиському районі є 300
дітей-інвалідів, які гостро потребують реабілітації:
– Такі міні-центри дуже потрібні цим дітям. Якщо у Львівській області ми були одними з перших, то тепер до нас приїжджають з
інших районів, аби перейняти досвід роботи.
Хоча нема ще у нас усього необхідного обладнання, але не маємо права падати духом,
адже батьки нам довіряють і покладають на
нас надії та сподівання. І ми теж будемо
сподіватися й вірити, що нашому реабілітаційному центру допоможуть щирі, добрі та
небайдужі люди.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
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Реклама

Щороку кожен автовласник
перед завершенням строку дії
страхового поліса починає шукати вигідну пропозицію. Чимало
автовласників вже “обпеклися”, придбавши дешеві страхові
поліси, не оцінивши попередньо,
наскільки надійною є страхова
компанія, із якою вони вирішили
мати справу.
“Є простий та надійний вихід
із цієї ситуації, – розповідає
генеральний директор страхової компанії “Нафтагазстрах”
(NGS) Анатолій Чубинський.
– Сьогодні наша компанія розпочинає масштабну програму
лояльності для наших клієнтів–
залізничників. Ми пропонуємо
працівникам залізниці та членам
їх сімей комплексний страховий
захист. Наша мета – щоб кожен
наш клієнт знав і розумів, що
“Нафтагазстрах” (NGS) – це сімейна страхова компанія, яка
дбає та захищає сімейний бюджет. Одна умова – своєчасно
придбати страхові поліси”.
І саме в рамках програми
лояльності СК “Нафтагазстрах”
(NGS) пропонує всім, хто вже є
власниками поліса з добровільного медичного страхування (ДМС),
скористатися вигідною пропозицією – придбати поліс автострахування зі знижкою 40%.
Таку знижку можна отримати,
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пред’явивши спеціальний купон
(див. малюнок). Цей купон ви отримаєте разом із полісом ДМС або
додатковою угодою до Договору
добровільного медичного страхування. У разі пред’явлення цього

купона представнику страхової
компанії ви автоматично стаєте членом програми лояльності
та зможете придбати страхові
продукти СК “Нафтагазстрах” за
спеціальними цінами! Спеціальні

ціни і тарифи завжди нижчі від
ринкових або базових!
За більш детальною інформацією звертайтеся до регіональних
відділень СК “Нафтагазстрах”
(NGS) або за телефонами:

(097) 777 6415, (032) 239 5039,
(032) 226 4926, 0 (800) 309 509
– цілодобова лінія підтримки
клієнтів. Також є можливість
залишити заявку на сайті
www.ngs.biz.ua.

