Малюю світ своїми кольорами

Виставку з такою назвою відкрито в центральній районній дитячій
бібліотеці. На ній представлено роботи дітей з особливими потребами, учасників однойменного районного конкурсу, присвяченого
Міжнародному дню захисту дітей. Організовуючи його, ми ставили за
мету виявити творчо обдарованих дітей, сприяти розвитку їх здібностей,
допомогти їм повірити у власні сили, зміцнити почуття своєї
необхідності у суспільстві, привернути увагу громадськості до цієї
категорії дітей.
Їх малюнки вражають. За допомогою олівців ,фарб юні художники спробували
відтворити на папері власне бачення світу. Іноді реального ,іноді казкового, іноді фантастичного.
Деяким дітям в їх роботі з сюжетами допомагали батьки. Та й як же інакше? Адже на цьому
унікальному вернісажі в роботи навіть повністю незрячих дітей.
Загалом тут представлено малюнки 25 юних художників. І хоч конкурс передбачає призерів і
переможців, члени журі вирішили відмовитесь від порівняльного принципу через
непорівнюваність можливостей дітей. Одностайно прийшли до думки, що перемогу здобув кожен з
учасників конкурсу, продемонструвавши наполегливість, терпіння, особливу творчу уяву,
подолавши фізіологічні, психологічні проблеми, пов'язані з тією чи іншою хворобами. Отож всі
конкурсанти будуть відзначені подяками і подаруночками.
Це рішення схвалила голова громадської організації «Особливий кіндер» Ольга Одейчук. До
речі,серед учасників виставки 14 вихованців цього об’єднання.
Вважаю за необхідне хоч кілька слів сказати про його роботу. Тут всі працюють на громадських
засадах. Обов'язки заступника виконує Людмила Котиська, Оксана Чорна, Тетяна Коспа,Ольга
Кусік, Наталія Булавіна, Тетяна Драбин, Інна Осадча, Світлана Токар - члени правління і саме на їх
плечі в основному лягають різні організаційні заходи. Ще 22 спеціалісти - практичні психологи,
логопеди з навчальних закладів району у вільний від роботи час індивідуально працюють з дітьми з
інвалідністю та з особливо складними діагнозами і за місцем їх проживання, і в офісі «Особливого
кіндера», який, до речі, перебирається з райцентрівського кінотеатру у спеціально виділене
приміщення районної друкарні. Тричі на тиждень в офісі відбуваються групові заняття. Всього тут
навчається 78 дітей за профілями «Казкотерапія», «Арт-терапія», «Соціально-побутове
орієнтування».
- Ми постійно відчуваємо підтримку батьків, особливо під час підготовки масових заходів, розповідає Ольга Одейчук, - співпрацюють з нами і представники духовенства. І не тільки
проводять заняття, а й допомагають матеріально, скажімо, виготовляють меблі.
…Звичайно, щоб працювати з дітьми з особливими потребами, необхідна спеціальна підготовка,
відповідні знання, освіта. Але все ж не це головне. Визначальну роль тут відіграє бажання
допомогти їм адаптуватися у суспільстві,яке не завжди, з розумінням і прихильністю ставиться до
особливостей внутрішнього світу цих дітей. Вони шукають шляхів до нас, повідомляють нам про
свій психологічний стан, свої бажання в особливий спосіб, скажімо, при допомозі фарб чи олівця. З
розмов з Ольгою Одейчук, іншими спеціалістами громадської організації «Особливий кіндер» я
дізналася, що дитина, яка малює зрізане дерево або стовбур дерева, в якому є дупло, не відчуває
психологічного комфорту в сім'ї. Або взяти постаті мами і тата: котра більша, той і головний в сім'ї.
Якщо на малюнку діти чи дитина зображені між татом і мамою, значить в родині панують любов і

повага, а якщо дитина на віддалі, вона не знаходить розуміння у родині. Юні художники
сигналізують про свої потреби і бажання також за допомогою підбору кольорів, творчої фантазії.
Ось на такі роздуми навела мене виставка «Малюю світ своїми кольорами». А ще упевнилася в
тому, що світ таки не без добрих людей, що вони зорганізувалися і створили громадське об'єднання
«Особливий кіндер», де батьки дітей з інвалідністю, зі складними діагнозами завжди можуть
знайти пораду і підтримку.
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