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правової та психологічної допомоги

С о ц іа л ь н о -п с и х о л о г іч н и й ц е н тр м. С лавути ч
Ш ановні учасники А Т О та члени Ваш их родин!
Прийміть найщ иріш і вітання з наступаючим Н овіш 2019 роком
та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята - вісники оновлення —
принесуть Вам і Вашим рідним мир, добро та статок.
Щ астя Вам, міцного зд о р о в’я, здійснення всіх найзаповіт ніш их бажань!

Безоплатне щ орічне санаторно-курортне лікування для учасників АТО
Як відомо, учасники бойових дій (УБД) мають
право на безоплатне забезпечення санаторнокурортним лікуванням, однак як реально отримати
путівку залишається для багатьох питанням.
Сьогодні ми відповідаємо.
УБД мають право вільного вибору санаторнокурортного закладу відповідного профілю ліку
вання, путівки до якого придбані за рахунок кош
тів державного бюджету (Постанова Кабінету Мі
ністрів України від 22.02.2006 року № 187).
За загальним правилом УБД забезпечуються
путівками щороку. Але фактично це відбувається
при наявності фінансування.
Як отримати пільгу з безоплатного
щорічного санаторно-курортного лікування:
1) Отримати довідку за формою 070/о. (Довідка
надається всіма закладами охорони здоров’я на
підставі рішення санаторно-курортної відбіркової
комісії або лікарсько-консультаційної комісії
(ЛКК), наказ МОЗ від 14.02.2012 № 110).
2) Стати на облік для санаторно-курортного
лікування в структурних підрозділах з питань
соціального захисту населення районних, район
них у м. Києві держадміністрацій, виконавчих
органах міських рад, надавши: копію паспорту,
копію посвідчення УБД, медичну довідку (форма
070/о).
3) Щороку використовувати пільгу. Залежно
від категорії путівка надається: УБД строком на
18-21 день; особам з інвалідністю внаслідок війни
на 18-21 день; особам з інвалідністю внаслідок
війни із захворюваннями нервової системи (з нас
лідками травм і захворюваннями хребта та спин
ного мозку): 1 та II груп - до санаторіїв (відділень)
спінального профілю з лікуванням строком на 35
днів; III групи - до санаторіїв неврологічного
профілю з лікуванням строком на 18-21 день; посграждалим учасникам Революції Гідності 1821 день; учасникам війни - не частіше ніж один
раз на два роки строком на 18-21 день.

Не можуть бути забезпеченими: ветерани вій
ни, які не є учасниками АТО; військовослужбовці,
особи рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту; ветерани військо
вої служби, органів внутрішніх справ, податкової
міліції, державної пожежної охорони. Державної
кримінально-виконавчої служби, служби цивіль
ного захисту, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації та деяких інших осіб
і членів їх сімей, (постанови Кабінету Міністрів
України від 22.02.2006 № 187, від 27.04.2011
№ 446) За особою, яка перебуває на обліку, але не
отримала безоплатну путівку в поточному році,
зберігається право на забезпечення путівкою на
наступний рік за умови поновлення медичної до
відки лікувальної установи за формою № 070/о,
якщо строк дії попередньої довідки закінчився.
Особи, які були письмово повідомлені про умову
поновлення такої довідки, але протягом шести
місяців з дня закінчення її строку дії не виконали
цієї умови, знімаються з обліку.
Олена Білоус, юрисконсульт
Соціально-психологічного центру м. Славутич
(за матеріалами Інтернет-ресурсів)

Шановні учасники АТО
та члени Ваших родин!
При С о ціал ьно-пси х ол огічн ом у центрі м. С лавутич діс

служба психологічної та правової допомоги

«Т елеф он довіри »
Кваліфіковані ф ахівці-п сих ол оги та ю рист нададуть
Вам п ідтримку у подоланні особистих т а сім ейних
псих ол огіч ни х і правових проблем.

Телефони служби:
095 - 467 - 64 - 08 ,
067 - 850 - 91-16
Графік роботи «Т елеф он у довіри»:
п о нед іл ок - п ’ятниця
3 9.00 до 13.00, з 14.00 д о 18.00

Поради психолога

Як виховати патріота в сім’ї?
Поняття патріотизму у всіх викликає досить
змішані почуття та емоції. Для одних - це дуже
важливо, для інших - нічого особливого, треті поняття не мають, про що йде мова. Але все ж бага
то хто вважає себе патріотом і в такому ж дусі
намагається виховувати дітей.
У нас поширена асоціація про патріота, як
людину у формі, особливо у військовій. Але для
того, щоб бути патріотом не обов'язково бути війсь
ковозобов'язаним, носити форму і складати присягу
на вірність Батьківщині. Патріотизм полягає в
нашій поведінці, у повазі до предків, шануванні
традицій, дотриманні свого як фізичного, так і
морального здоров’я, створенні міцної сім'ї і вихо
ванні дітей.
Надзвичайно важлива роль у плеканні громадянина-патріота належить родині. Коли батьки та
авторитетні для дітей дорослі проявляють щирі
патріотичні почуття, це сприяє усвідомленню ними
своєї національної приналежності, формуванню
їхніх моральних переконань.
З чого ж розпочати патріотичне виховання
дитини в сім ’ї?
Якщо батьки хочуть, щоб дитина виросла
патріотом, то в першу чергу їм доведеться звернути
увагу на себе.
Є такі дорослі, які можуть так іронічно запита
ти: «За що мені любити цю країну, якщо вона мені
не...?» (додавайте на свій смак). Але тут кожному
потрібно замислитися, що з такою ж логікою можна
не любити і чоловіка, і дітей, і друзів, якщо вони не
стали успішними, не досягли чогось в житті тощо.
Або ж якщо у родині мама хоче переїхати за
кордон, тато постійно ремствує на президента,
парламент або міністрів, бабуся вихваляє іноземну
освіту - дитині важко буде вирости патріотом. Не
говоріть при ній погано про ту країну, де ви живете,
говоріть більше позитивного. Але в той же час не
слід прикрашати ситуацію, вчіть дитину бути ще й
реалістом.
Дуже цінною для становлення світогляду дити
ни є традиція дослідження власного родоводу, ство
рення родинного дерева. Почати можна з розгля
дання сімейних фотоальбомів, реліквій, речей, що
перейшли у спадок. У кожній родині зберігаються
різні речі на згадку про близьких. Ці реліквії, спов
нені енергії добра, любові, теплоти, допомагають
сучасному поколінню встановити духовний зв'язок з
предками, дізнатися, що вони зробили для сім ї, села
або міста, в якому жили, в яких визначних подіях
брали участь. Таким чином діти пізнають історію не
тільки своєї родини, а й міста або села, країни.
Знайомство з життям прародичів іноді проливає для
тат і мам світло на особливості характеру власної
дитини, яка, на перший погляд, не схожа ні на кого
з близьких рідних.

Розповіді батьків про своє минуле, нинішнє
життя, бесіди про ймовірне майбутнє самої дитини,
родичів, близьких і знайомих людей — багатюще
джерело знань для дитини. Вони сприяють засвоєн
ню
культурологічних цінностей, формуванню
а вгоб іограф іч ної пам'яті.
Ознайомленню дітей з історією та культурою
рідного міста, країни надзвичайно сприяють
екскурсії до музеїв, історичних та пам’яток. За
допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій можна знайти й роздрукуваги фрагмент
карти на якій будуть позначені рідна домівка, дитя
чий садочок, школа, будинок бабусі та дідуся.
Дитинці буде цікаво нанести на таку карту маршру
ти подорожей, місця, де побувала родина, зазначи
ти, з якої нагоди це відбулося.
Залучення діток до приготування народних
святкових, обрядових страв допоможе ознайомити
їх з деякими особливостями української кухні,
національними традиціями гостинності. Участь у
випіканні «жайворонків», пасок, фарбуванні яєць
стане цікавою і радісною подією для них. Цікавим
для дорослих і дітей може бути приготування страв
інших народів, представники яких проживають на
теренах України.
Формуванню уявлень про суспільне життя та
важливість громадянських обов'язків сприятиме
спільна участь батьків і дітей у загальноміських
толоках з прибирання та озеленення дворів, праця
на сільських присадибних ділянках, виготовлення і
вивішування годівничок для птахів, шпаківень та ін.
Усвідомленню дитиною важливості її праці,
особистого внеску у волонтерський рух сприятиме
участь родини у різних доброчинних акціях, таких
як збирання іграшок або одягу для дітей-сиріт,
допомога самотнім літнім людям, виготовлення
сувенірів, оберегів для воїнів української армії, ма
лювання вітальних листівок з нагоди Дня незалеж
ності України, Дня захисника України (Дня україн
ського козацтва), свят новорічно-різдвяного циклу
тощо.
Оскільки почуття національної приналежності
й патріотизм у дитини зароджуються, формуються і
розвиваються в сім'ї, вкрай важливо надавати дітям
можливість брати участь у громадському житті,
набуваючи таким чином необхідного соціального
досвіду. Отже, власним прикладом і залученням
дітей до активної соціально значущої діяльності
батьки сприятимуть вихованню патріотично налаш
тованих і національно свідомих громадян України.
Ірина Олекса,
фахівець із соціальної роботи
Соціально-психологічного центру м. Славутич
(за матеріалами Інтернет-ресурсів)
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