Оптиміст срібного віку
Люди похилого віку - найбільш незахищена категорія суспільства. Зміна
соціального статусу в старості викликана, перш за все, припиненням або
обмеженням трудової діяльності, змінами ціннісних орієнтирів, самого способу
життя і спілкування. Зменшується відповідальність і зростає залежність,
втрачається соціальна активність через погіршення стану здоров'я,
матеріального забезпечення та невміння працювати з сучасними
комунікаційними засобами (комп'ютер, інтернет) та отримувати необхідну
соціальну, правову, медичну інформацію.
Прагнучи допомогти людям старшого віку зробити їх життя гідним, насиченим
активною діяльністю та сучасними знаннями, позбавити їх почуття самотності,
відчуженості, заповнити дефіцит спілкування і водночас виконуючи свою місіюдуховне збагачення життя громади - Соснівська міська бібліотека реалізує проект
«Оптиміст срібного віку», підтриманий Рівненським відділенням Української
бібліотечної асоціації. Бібліотека пропонує літнім людям різноманітні заходи та
події за напрямками: комп'ютерна грамотність, інтелектуальні ігри, творчість,
надання консультацій з питань медицини, пенсійного та соціального забезпечення,
культурне дозвілля.
Саме в рамках проекту «Оптиміст срібного віку» ми організували зустріч з
місцевою майстринею Лідією Миколаївною Фоміною.
Свої роботи Лідія Миколаївна створює не лише для прикраси власної оселі, вона
дарує їх рідним, близьким і друзям. І розлітаються по світах, мов дзвінка
українська пісня, неперевершені творіння невтомних рук і чистої душі.
Національна своєрідність, багатство творчої фантазії, технічна майстерність
характерні для вишивок цієї неймовірної жінки. її роботи надзвичайно різноманітні
і гармонійні за поєднанням кольорів, роботи, з притаманним саме їм своєрідним
колоритом.
Хтось думає прозою, хтось думає віршами, а Лідія Миколаївна вишиває своє
життя голкою. Теплоту і турботу вкладає в свої роботи. ЇЇ душа, її радість і печаль
розпростерлись на білому полотні. І коли маєш у душі такий скарб, то гріх не
поділитися ним з іншими. Лідія Миколаївна провела майстер- клас своєї вишуканої
творчості для юних вишивальниць.
Солодкий стіл, музичні вітання від Оксани Рудик, презентація виробів юних
соснівчан керівником гуртка народної вишивки при Соснівському центрі дитячої та
юнацької творчості Інною Сиротюк, цікава та захоплююча розповідь Лідії
Миколаївни про своє неперевершене мистецтво не залишили байдужими гостей
заходу.
Давайте не забувати про те, що наше старше покоління -золотий фонд, скарбниця
досвіду та,знань, і, можливо, той скарб, що шукає і не може знайти Україна, щоб
стати заможною та щасливою.
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