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КОНКУРС «ВОЛОНТЕР РОКУ»
З метою

популяри-
зації воло-
нтерського

руху, залучення до волон-
терської діяльності широ-
кого кола полтавців, пуб-
лічного визнання та подя-

ки волонтерам, полтавсь-
кий міський центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей
та молоді організував пер-
ший у Полтаві конкурс «Во-
лонтер року». Конкурс про-
ходив у 3 етапи - від подачі
заявок та відбіркового дня

до фінального конкурсу,
який відбувся 27 жовтня в
міському будинку культури.

Участь у фінальному кон-
курсі взяли чотири коман-
ди:  «Турбота» від Полтавсь-
кого базового медичного ко-
леджу, «Пульс» - команда
Полтавської державної аг-
рарної академії, «Незвича-

йні люди» - загін волонте-
рів від Полтавського цен-
тру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Інститут економіки і пра-
ва не був осторонь подій,
і «Клуб «Волонтер - STU-
DIO» нашого інституту теж
брав участь у змаганні.

Конкурс складався з

трьох завдань: творча пре-
зентація; командна робо-
та, де волонтери прояви-
ли свої знання з історії во-
лонтерського руху та ро-
боти благодійних органі-
зацій міста. Фінальним
завданням було показати
презентацію «Волонтер
майбутнього», де молодь
проявила свою креатив-
ність та акторські здібності.

Журі, яке очолювала ди-
ректор Полтавського цен-
тру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

(Закінчення на с.2)
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СЕМІНАР-ТРЕНІНГ
ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Наш інститут, як єдиний у

регіоні ВУЗ, що готує фахів-
ців із вищою освітою для
сфери соціальної роботи,
по суті стає і центром підви-
щення кваліфікації практич-
них працівників цієї галузі.

Ось і не так давно в залі
засідань Полтавського інс-
титуту економіки і права бу-
ло проведено семінар-тре-
нінг для  співробітників інте-
рнатних закладів системи
Міністерства праці та соці-
альної політики полтавсько-
го регіону. В центрі уваги се-
мінару-тренінгу були питан-
ня оволодіння співробітни-
ками інтернатних закладів
конструктивними прийома-
ми взаємодії з різними ка-
тегоріями клієнтів, а також
техніками попередження

конфліктів у діловому спілку-
ванні.

Присутніми на заході були
28 представників різних уста-
нов системи соціального за-
хисту, до яких відносяться пси-
хо-неврологічні дитячі школи
інтернати. У полтавській об-
ласті 14 таких закладів.

На семінарі-тренінгу була
інформація тренерів, рольо-
ва гра, робота з кейс-стаді,
обговорення випадків із пра-
ктики учасників, групова ро-
бота та робота в парах, інди-
відуальна робота з додатко-
вими матеріалами.

Регламент проведення
складався з трьох модулів за
темами: «Етичні засади соці-
альної роботи», «Основи ді-
лової комунікації», «Агресія
як чинник конфліктної взає-

модії». До складу кожного
модуля входило чотири за-
питання, які були розгляну-
тими і вирішеними. Напри-
кінці роботи семінару-тре-
нінгу було підбито підсумки.

Тренерами були старший
викладач кафедри соціаль-
ної роботи Галина Олексан-
дрівна Сергієнко та асис-
тент цієї ж кафедри нашого
інституту, магістр практичної
психології Тетяна Юріївна
Попова.

Учасники семінару-тре-
нінгу задоволені його робо-
тою і говорили про те, що він
допоможе при подоланні
конфліктних ситуацій у діло-
вому спілкуванні з різними
категоріям клієнтів.

Вікторія КАШТАНОВА ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

О.Будникова оцінювало
також активність уболіва-
льників.

Учасники конкурсу про-
демонстрували свої досяг-
нення не лише у волонте-
рській діяльності, а й у

танцях, співі та показали те-
матичні сценки, присвячені
пропаганді здорового спо-
собу життя та показу шкід-
ливого впливу негативних
звичок.

Поки журі вирішувало
„долю” волонтерських за-
гонів, глядачів розважали

колективи художньої са-
модіяльності нашого міс-
та. «Живі барабани» зди-
вували креативністюь, а
клуб «Віста» - танцюваль-
ними номерами.

Журі вирішило у номіна-
ції «Волонтерський загін у
сфері роботи з людьми з
особливими потребами»
визнати переможцем ко-
манду Полтавського інсти-
туту економіки і права
«Волонтер-STUDIO». Сту-
дентів нагородили Почес-
ною Грамотою, солодкими
подарунками і не обійшло-
ся без подарунка від спо-
нсорів.

Загін «Турбота» здобув
перемогу у номінації «Ро-
бота по формуванню здо-
рового способу життя».

Волонтери команди
«Незвичайні люди» вибо-
роли 2 місце та подарун-
ки від спонсорів.

Переможцями змагання
став волонтерський загін
Полтавської державної аг-
рарної академії «Пульс».
Крім почесного кубка від
міського голови, команда
отримала абонемент на
відвідування басейну
«Спартак».

То ж поздоровляємо на-
ших волонтерів із участю
у цьому заході та поба-
жаємо нових перемог і
здобутків.

Наш студкор.

КОНКУРС «ВОЛОНТЕР РОКУ»
(Закінчення.

Початок на с.1)
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Під таким девізом пред-
ставники студентського са-
моврядування та об’єднан-
ня «Клуб «Волонтер-STU-
DIO» при кафедрі соціаль-
ної роботи постійно органі-
зовують та проводять різно-
манітні соціальні акції.

Відбулася зустріч студен-
тів та викладачів інституту з
представниками Полтавсь-
кої обласної організації То-
вариства Червоного Хреста
України. Мета заходу - озна-
йомити студентів із основ-
ними напрямами роботи
червонохресного руху.

Результатом зустрічі ста-
ло започаткування співпра-
ці між Товариством та ка-
федрою соціальної роботи
інституту економіки і права.
Студенти та викладачі долу-

чилися до лав членів Товари-
ства та домовилися про за-
лучення волонтерів до участі
у заходах обласної організа-
ції.

Ця домовленість виявила-
ся надзвичайно плідною,
адже вже через кілька днів
студенти-волонтери спеціа-
льності «Соціальна робота»
Сорока Ю., Семаш А., Кулініч
А., Колісник В., Ігнатчук М.,
Гава О., Дейкун А., Комарис-
та Л., Горяйнова М., Феліпас
Ю. та старший викладач ка-
федри соціальної роботи
Сергієнко Г.О. взяли участь у
міському заході до Дня по-
мерлих від СНІДу. Під час за-
ходу волонтери були задіяні
у зборі благодійних коштів
для ВІЛ-інфікованих дітей.

Співпраця з Товариством

Червоного Хреста трриває
постійно. У рамках цієї спів-
дружності в інституті еконо-
міки і права, за ініціативою
кафедри соціальної роботи
започатковано проведення
акції «Стань донором - про-
яви громадську позицію»,
присвяченої відзначенню
Міжнародного Дня Червоно-
го Хреста, Дню сестер мило-
сердя та Дню донора.

На обласній станції пере-
ливання крові до лав донорів
долучилися викладачі та сту-
денти 2-3 курсів спеціально-
сті «Соціальна робота» Тка-
ченко О.І., Півненко В.О., Бо-
родай С.Ю.

Не так давно в нашому ВУЗі
завершилася акція «П’ять
картоплин», у ході якої студе-
нти зібрали та передали То-
вариству Червоного Хреста
продуктів більше, ніж на 1100
грн.

Нинішнього року на базі
нашого інституту створено

первинну організацію Това-
риства Червоного Хреста,
головою якої на звітно-ви-
борній конференції 28 жов-
тня обрано  Сергієнко Г.О.

Основною метою діяль-
ності первинної організації
є участь у заходах щодо за-
хисту життя людини, попе-
редження та полегшення
людських страждань, зміц-
нення здоров’я та покра-
щення соціального благопо-
луччя людини, формування
здорового способу життя.

Основним напрямком
подальшої співпраці перед-
бачається активізація спі-
льної волонтерської діяль-
ності та розвиток соціаль-
них акцій і програм.

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

ЧУЖОГО ГОРЯ
НЕ БУВАЄ
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Не так давно - 1991 року
у перекладачів з’явилося
своє професійне свято:

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Міжнародна Федерація пе-
рекладачів проголосила
30 вересня Міжнародним

днем перекладачів.
Кафедра перекладу в

цьому році традиційно свят-
кувала це свято. У святко-
вому концерті брали участь

не тільки студенти, а й ви-
кладачі з волонтерського
корпусу миру США Крі-
стофер Лоу і Стівен Джен-
сон. Свято було сповнене

яскравими емоціями і жар-
тами.

В якості гостей були за-
прошені учні шкіл – май-
бутні абітурієнти нашого
вузу. Усіх привітала Сиро-

Фоторепортаж

(Закінчення на с.5)

Репетиція перед святом

Вітальне слово декана соціа-
льно-гуманітарного факультету

Студенти-першокурсники виконують пісню
Help під акомпанемент  Крістофера Лоу (США)

Викладачі з Шотландії та США
на сцені нашого інституту

Ведучі свята
Катя та Максим

Стівен Дженсон ви-
конує пісню Spanish

Оксана Дронова зачару-
вала всіх своїм виконанням
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ

та Юлія Олександрівна,
завідуюча кафедрою пе-
рекладу та іноземних мов,
вона також наголосила,
що професія перекладача
є дуже складною та відпо-
відальною.

Студенти-перекладачі

продемонстрували свої
знання з німецької, англі-
йської, іспанської та фран-
цузької мов, розповіли гос-
тям історію професійного
свята та про особливості
іноземних культур.

Концерт був сповнений
позитивним настроєм, який
забезпечувало все: жарти

ведучих, весела пісня Be-
atles, жартівливий ков-
бойський танець, комічні
сценки та посмішки учас-
ників.

Не дивлячись на осінню
похмуру погоду, на нашо-

му святі було по-справж-
ньому яскраво і просто чу-
дово!

Аніта СЬОМІНА,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Переклад».

Юрист - це перш за все лю-
дина, що обрала для себе тер-
нистий шлях не заради грошей,
а заради тих людей, чиї життя
він зобов’язаний захищати. Це
чесна, розумна, енергійна і да-
лекоглядна людина. Цими яко-
стями прагне оволодіти кожен
студент спеціальності «Право-
знавство».

День юриста відзначається
в Україні 8 жовтня і студенти
підготували чудовий концерт-
привітання до свята. Майбутні
захисники закону продемонст-
рували не лише знання права,

а й почуття гумору. До участі у
концерті приєдналися не тільки
старші курси, а й цьогорічне по-
повнення - 1 курс майбутніх юри-
стів.

Не обійшлося і без офіційної ча-
стини, де проректор із виховної
роботи С.М. Глоба за сумлінну,
клопітку працю нагородив ви-
кладачів та студентів спеціаль-
ності «Правознавство» Грамо-
тами та Похвальними Листами.

На святі в інституті були при-
сутні гості адвокат Голубенко
В.П. та співробітник СБУ у Пол-
тавській області Леонтьєв В.П.

Захід пройшов досить весе-
ло й енергійно.

Звягольська Ірина та Картав-
цева Олена, студентки 3 курсу
спеціальності «Правознавст-
во», підбиваючи підсумки свя-
та, відзначили: «Для нас та для
студентів 2 курсу це свято від-
булося не вперше, а от для пер-
шокурсників - це новинка, тому
вони активно залучилися до
організації свята. Концерт був
яскравий та веселий, і ми дя-
куємо за це всім учасникам, а
особливо - Яковенку Д., Кадію
В., Гавриленку В. за їх комедій-
ну виставу «Маруся», Смоловик
Ю. (1 курс) - за чарівний східний

танець, Забродній А. (1 курс) -
за гарне виконання пісні.

Узагалі ми вдячні всім сту-
дентам-юристам за чудове
свято та за активну участь у
ньому. 1 курс швидко «влив-
ся» у колектив, і ми дуже задо-
волені, що в нашому ВУЗі ор-
ганізовуються подібні заходи,
для того, щоб студенти спілку-
вались між собою та реалізо-
вували свої творчі здібності.».

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

(Закінчення.
Початок на с.4)

Декан фаультету
вручає відзнаку

Наші гості - учні
шкіл Полтави

Задоволені погляди
вимогливого журі...

Свято Феміди в нашому інституті



ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 67 листопада 2010 р.

Будь - який стиль, неза-
лежно від того, чи музич-
ний він, чи стиль одягу,
має свої певні  етапи роз-
витку. Це зародження в
андеграунді, потім посту-
повий розвиток і завоюван-
ня більшої кількості прихи-
льників, далі - пік популяр-
ності і старіння (втрата по-
пулярності в масах), на-
самкінець, стиль потрап-
ляє в історію. Після остан-
нього етапу у стилю зали-
шається лише невелика
кількість відданих при-

хильників, фанатів та побі-
жні згадування у різних ЗМІ.
Але зауважте, етапу смер-
ті - не існує ! Це пов’язано
з тим, що майже всі стилі
поступово еволюціонують
та змінюються, а корені
(джерела ) стають Олд Ску-
лом (з англ. мови  перекла-
дається, як „стара школа”).
Подібні процеси відбува-
ються і з хіп-хоп культурою.
Олд Скул в хіп-хопі - це по-
чаток зародження культури.
У 1979 році виходять хіти
Sugarhill Gang «Rapper’s

Delight» і Fatback
«King Tim III» і са-
ме цей час, при-
йнято вважати по-
чатком розквіту в
Oldschool . Ось
лише короткий

список виконавців, які за-
клали фундамент стилю,
виконавці у 1970 та на по-
чатку 1980 рр., такі як Аф-
рика Бамбата - діджей із
Бронкса; Beastie Boys - пе-
рші „білі” виконавці хіп-
хопа, що досягли успіху;
MC Ham-mer - автор першо-
го в історі хіп-хоп альбому,
який продав свій альбом
„тиражем” більше 10 млн.
копій та вико-
навець одно-
го з найпопу-
лярніший хітів
«U Can’t To-
uch This»; Pu-
blic Enemy -
гурт, що про-
славився сво-
їми політизо-
ваними тек-
стами, пов’я-
заними з про-

блемами афро-америка-
нців. Відмінними рисами
Олд Скула у музиці є про-
стота репу (вимова рядків
за  часом однакова), рит-
ми практично не зміню-
ються  під час треку. Прак-
тично всі твори  цього  сти-
лю мають веселий харак-
тер і передають атмосфе-
ру вечірок, під час яких
зародився цей стиль . Та-

Oldschool в хіп-хопі

кож у піснях  мо-
гли використову-
ватись  елемен-
ти  диско чи фан-
ка, додавались
синтезаторні
звуки. Стиль був
дуже популяр-
ним, але посту-
пово, з розвит-
ком нових сти-
лів, наприклад,
hardcore urban,
Олд Скул по-
чинає здавати

свою позицію. Поступово
витісняється більш моло-
дими виконавцями Олд
Скул починає втрачати ос-
новну масу своїх прихиль-
ників. Коли еволюція хіп-
хіп культури почала розви-
ватися швидше, Олд Скул
перетворився в ніщо, у
спадок далеких 70-х років
і саме тому отримав таку
назву. Олд Скул - це  «кла-
сика жанру», нехай зда-
ється в’ялою і застарі-
лою.

Артур ПРИХОДЬКО,
 студент 2 курсу

спеціальності
«Журналістика»
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В обласному центрі стар-
тував конкурс студентської
реклами, який організували
і проводять на базі свого ви-
шу студенти та аспіранти
Полтавського університету
економіки і торгівлі.

Про це під час прес-кон-
ференції в інформаційному
агентстві «Новини України»
розповіла голова студент-
ської ради ПУЕТ Аліна Єфі-
менко.

За її словами, конкурс со-
ціальної реклами проводи-
ться вперше і його метою є
творча реалізація студентів
полтавських вишів.

«Проект стрімко розви-
вається і наразі вже є понад
100 учасників, і не лише з
університету економіки і
торгівлі, але й з усіх вищих
навчальних закладів м. Пол-
тави», - повідомила  голова
студентської ради ПУЕТ.

Директор Полтавського
міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді Ольга Буднікова звер-
нула увагу на те, що донедав-
на всі українські канали та
шпальти газет заполонила
реклама алкоголю і тютюну,
і це негативно відобразило-

ся на свідомості підростаю-
чого покоління, яке вважає -
чим більше вживаєш хміль-
ного напою та викурюєш ци-
гарок, тим “крутіший” ти серед
своїх однолітків.

За її словами, останнім ча-
сом в Україні набирає обер-
тів виробництво соціальної
реклами і Полтава не стоїть
осторонь цього процесу.

«На даний час набирає
обертів саме соціальна рек-
лама, яка має на меті ство-
рити гарні психологічні обра-
зи, світогляд у суспільстві і ко-
жної людини - це і здоровий
спосіб життя, планування сі-
м’ї, усвідомлене батьківство.
Дуже важливо, що держава
підтримує розвиток саме со-
ціальної реклами», - заува-
жила Ольга Буднікова і дода-
ла, що існує Закон «Про соці-
альну рекламу», де прописа-
но, що кожна рекламна аген-
ція повинна надавати місця
для розміщення соціальної
реклами.

«У Полтаві широко впрова-
джується цей закон і підтри-
мується міською владою. На
міських телеканалах, бігбор-
дах і сіті-лайтах безкоштовно
розміщується соціальна

реклама… Ми будемо нама-
гатися, щоб саме молоді лю-
ди створили таку рекламну
продукцію, яка буде доступ-
на і достукається саме до
їхнього покоління», - зазна-
чила директор Полтавського
міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді. І пообіцяла, що соціаль-
на реклама студентів-пере-
можців буде розміщена на
міському телебаченні, радіо,
а також на зовнішніх реклам-
них носіях.

Голова студради універси-
тету економіки і торгівлі Алі-
ни Єфіменко розповіла, що
конкурс студентської рекла-
ми проходитиме у кількох но-
мінаціях: комерційна рекла-
ма, соціальна реклама та ре-
клама свого навчального за-
кладу.

Рекламні роботи прийма-
тимуться до 5 листопада у
будь-якій формі - як полігра-
фія, так і відеороботи.

«Головне - це оригіналь-
ність ідеї, щоб автор зміг до-
нести членам журі ідею самої
реклами. Участь у конкурсі
зможуть взяти як окремі уча-
сники, так і команди, але не
більше 5 осіб», - розповіла
Аліна Єфіменко.

Організатори конкурсу
студентської реклами спів-
працюють не лише з місце-
вими рекламістами, але й
із іноземними, зокрема з
китайськими рекламними
агенціями.

«Буде проведений теле-
міст Україна - Шанхай по
скайпу, бо випускники нашо-
го вишу працюють у рекла-
мній агенції в Китаї. І нам
порозумітися буде не склад-
но, адже в університеті ство-
рено китайський культурний
центр і працюють курси по
вивченню китайської мо-
ви»,- зазначила голова сту-
дентської ради ПУЕТ. І зау-
важила, що з метою пiдви-
щення обiзнанностi студен-
тства у галузі реклами міс-
цевими рекламістами про-
водитимуться тренiнги.

Конкурс студентської рек-
лами в Полтаві проводить-
ся вперше і наразі є місь-
ким. Проте, організатори
мають намір зробити його
традиційним і вивести на-
ступного року на обласний
рівень.

«Новини
Полтавщини».

СТУДЕНТСЬКА РЕКЛАМА

Юрген Хельке родом із
Німеччини. У минулому
працював зварювальни-
ком і пастором 5 років. Нині
вже понад 11 років працює
в соціальній сфері.

 В Україну приїхав аналі-
зувати діяльність соціаль-
них служб, соціальних це-
нтрів та центрів реабілі-
тації.

20 жовтня завітав до По-
лтавського інституту еко-
номіки і права, прочитав
студентам та викладачам
лекцію на тему: «Соціаль-
на реабілітація алко- та
наркозалежних, безхатче-
нків як технологія соціаль-
ної роботи: досвід Німеч-
чини».

На батьківщині пан Юр-
ген відкрив соціальний
центр. Допомагає людям
різних верств населення як
у медичному, так і в пси-
хологічному плані. При за-

ЗУСТРІЧ ІЗ КОЛЕГОЮ
вершенні лікування, забез-
печує соціальну та матері-
альну допомогу.

  Проаналізувавши ситуа-
цію в Україні, позитивно оці-
нив діяльність Монтессорі
Центру реабілітації дітей
інвалідів та визнав, що в
нашій країні недостатня під-
тримка держави та нерозви-
нена співпраця центрів ре-
абілітації.

Студенти 4 курсу спеціа-
льності «Соціальна робо-
та», які були присутні на ле-
кції, поділилися своїми вра-
женнями.

Комариста О.: - В нашо-
му вузі відбулася зустріч із
німецьким представником
соціальної роботи. На поча-
тку лекції він коротко розпо-
вів про своє життя; врази-
ло те, що, побувавши один
раз на тренінгу з приводу
соціальної роботи, він пов’я-
зав із нею все своє життя.

В ході його лекції я зрозу-
міла, що в Німеччині соці-
альна робота більш розви-
нена і соціальні працівники
там заробляють набагато
більше, ніж в Україні.

Остроушко Т.:  - Його роз-
повідь про життя мене дуже
вразила, адже цей чоловік
спочатку отримав першу
професію зварювальника,
потім працював пастором і
за сумісництвом будував
дім для своєї родини та
давав змогу наркоманам і
безхатченкам у нього вдо-
ма помитися та поїсти. Він
розповів про соціальну ро-
боту в Німеччині і навів ста-
тистику, що держава виді-
ляє кошти на соціальну ро-
боту на рік близько 20
млрд. Не те, що в нашій
країні. У них добре розви-
нене медичне страхування.
Добре те, що за кордонні
організації діляться досві-
дом та новими методами
роботи.

Гава О.: - При зустрічі з
німецьким колегою, я ді-
зналася багато цікавого.
Німецька культура зовсім
інакша, там більш толе-
рантне ставлення до лю-
дини. Я хочу, щоб наш
ВУЗ підтримував зв’язок із
іноземними організаціями
для обміну інформацією та
здобутками в роботі.

Ігнатчук М.: - Зустріч
була пізнавальною та ціка-
вою. Німецькі соціальні
працівники беруть активну
участь у роботі та допома-
гають людям, тому що в
них на батьківщині ця про-
фесія дуже цінується. Роз-
повідав, що люди, які по-
требують допомоги, отри-
мують її швидко й на якіс-
но високому рівні. Їм на-
дається житло, лікування.

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».
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В рамках місячника «Ми-
лосердя», присвяченого
Міжнародному Дню лю-
дей похилого віку, за іні-
ціативи Полтавського об-
ласного Товариства Чер-
воного Хреста України, в
інституті економіки і права
з 20 вересня по 20 жовтня
проводився збір продуктів
харчування для малоза-
безпечених одиноких літ-

ніх людей «5 картоплин».
Студенти нашого ВУЗу,

зокрема 1 курс, серйозно
поставилися до акції.

Намагаючись поліпшити
становище інвалідів, са-
мотніх хворих похилого ві-
ку, студентство та викладачі
зібрали продуктів на суму
понад 1100 гривень.

Загалом зібрано 85 кг кар-
топлі, 10 кг моркви, 10 кг

Акція «5 картоплин»

буряків, 7,5 кг цибулі та
інших продуктів.

Керівництво Полтавсь-
кого обласного Товариства
Червоного Хреста України
висловило щиру подяку
небайдужим студентам,
які не оминули чуже горе
та допомогли, а саме сту-
дентам груп: 61 ФП, 31
ФП, 21 ФПМ, 11 ФП, 51
СР, 41 СР, 31 СР, 21 СР,
11 ФР, 11 ПР, 31 ПР, 22 ПР,
41 ПР, 41 ЖР, 21 ЖР, 5 Ф.

Можливо саме ТИ вря-
тував життя...

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

До лікаря пришла жінка, хво-
ра на туберкульоз. Її чоловік
лікується від важкої невилі-
ковної хвороби. Перша її дити-
на народилася сліпою, друга
померла під час пологів, тре-
тя - глухоніма, четверта хво-
ра на туберкульоз. Жінка зно-
ву чекає дитину. Що б ви пора-
дили на місці лікаря? Швидше
всього - перервати вагіт-
ність. Але ця жінка народила. І
цією дитиною був композитор

Бетховен…
Згідно зі статистикою, щоріч-

но від абортів гине 200 тисяч
жінок, із них 10 відсотків - у віці
до 18 років. Штучне перериван-
ня вагітності - це насильницькі
раптові зміни в організмі вагіт-
ної, порушується співвідношен-
ня гормонів у крові, що є однією
з причин утворення доброякіс-
них і злоякісних пухлин, запаль-
них процесів, які невиліковні і
ведуть до безпліддя.

Для того, щоб уникнути про-
блем та попередити молодь про
небезпеку наслідків абортів та
про хвороби, які викликані вжи-
ванням наркотиків, працівники
Всеукраїнської Благодійної Ор-
ганізації «АСЕТ» та центру реа-
білітації 25 жовтня в Інституті
економіки і права прочитали для
студентів лекцію «Молодь - за
здоровий спосіб життя». Соро-
ка Євгеній та Сбоєв Ігор показа-
ли на власному досвіді, що про-
блема наркотиків, ВІЛ та СНІДу
стосується кожного. Таких лю-

дей не можна відокремлюва-
ти від суспільства, а потрібно
допомагати їм та підтримува-
ти морально і фізично.

Завданням лекції було про-
інформувати молодь про не-
безпеку вживання алкоголю,
тютюнокуріння та небажаної
вагітності. Працівники органі-
зацій показали студентам  те-
матичні відеоролики та доку-
ментальний фільм.

Євген та Ігор зробили “інфор-
маційне щеплення” кожному
студенту - роздали буклети та
програми організації.

«Обери і цінуй життя. Не
будь наступним!». Такі наста-
нови дали студентам праців-
ники-волонтери. І нагадують,
якщо у Вас виникли проблеми
чи запитання, не бійтеся - звер-
тайтеся!

Телефон довіри в Полтаві:
69-34-75; (050)0823447;
тел. Центру реабілітації:
(050)2911997.

ОБЕРИ  ЖИТТЯ


