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"Êîëè ó ñåðö³ íå çãàñàº á³ëü,
êîæåí ïðîì³í÷èê äîáðà
äëÿ íüîãî - ñïðàâæíÿ ðàä³ñòü..."

Â³òàë³ÿ ÊÎÒÈÊ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ  ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ “ÍÎÂÀ ÃÐÎÌÀÄÀ”

За інформацією  районної організації Всеукраїнської ГО
"Союз Чорнобиль України", на Жашківщині проживає п'ятдесят
п'ять вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Досить часто ці
люди потребують допомоги, а тому без доброчинності надати її
практично неможливо.   Благодійний Фонд  "Нова Громада" ніко4
ли не забуває про це, щорічно надаючи підтримку з нагоди
пам'ятних дат, та й у інших ситуаціях, якщо виникає потреба.  У
громадській організації чорнобильців відзначають, що до

керівника соціальних проектів Віктора Погорілого  завжди
можна звернутись із різними питаннями та проблемами, які
він допомагає вирішити.  А про те, що волонтери Благодійного
Фонду завітають у дні особливих  дат,  люди вже знають і
завжди чекають.

 Для усіх вдів та вдівців ліквідаторів  із міста та сіл району
"Нова Громада" підготувала продуктові набори, враховуючи
потребу  у найнеобхіднішому. Варто зазначити, що з року в рік
перелік наповнення таких продуктових наборів удоскона4
люється, згідно побажань людей,  для  яких вони формуються.
Цього року на закупівлю  подарунків Благодійний Фонд виділив
понад 10 тисяч гривень.

За час роботи у благодійності волонтери добре знають,
чим живуть рідні ліквідаторів, стараються по мірі можливостей
допомогти жашківчанам, які потребують підтримки в скрутних

ситуаціях.
4  Не можна передати словами всю ту вдячність, яку повинні

відчувати люди до тих, хто ризикуючи своїм здоров'ям захистив
сьогодення  від  наслідків радіації. Бо ці наслідки могли б бути

ще більш жахливі і непоправні.  Пам'ять про жертовність лік4
відаторів має бути вічною, 4 зазначила волонтер, депутат місь4
кої ради Олена Хоменко. 4  В данину цій шані ми  підтримуємо
вдів і вдівців, які живуть із болем втрати та  незабутніх спогадів.
Справді хочеться, щоб перегорнуті сумні сторінки більше не
повертались, щоб в їх житті було більше  добра й тепла.

З місією благодійності побували у родинах чорнобильців
також волонтери "Нової Громади"  Наталія Сухоносова і Ма4
рина Коломієць. Вдови ліквідаторів  зустрічали їх, як добрих
знайомих.  Розповідали, що попри карантин ходили  до пам'ят4
ного знака, щоб покласти квіти, а вдома в сімейному колі зга4
дували  своїх рідних,  без яких так сумно і важко сьогодні.  Їхні
чоловіки захистили від радіаційної загрози світ своїм життям,
а для дітей і онуків кожна весна нагадуватиме про  трагедію,
яка залишила болючий слід саме в їх родині.

Подарунки приймали з радістю, дякували  за чуйне
ставлення, бажали у відповідь здоров'я і успіхів у потрібній
людям роботі. Серед  тих, у кого побували волонтери, чимало
було людей поважного віку.  Бабусям і дідусям на час карантину
доводиться за онуками та правнуками приглядати. Тож діт4
лахи теж мали нагоду почути розповіді про ту весну, яку на4
завжди затьмарило чорнобильське лихо.  Дехто ж більше
розпитував про новини сьогодення, а  Галина  Дмитрівна
Турчин ще й пригостила солодощами.

"Знаєте, 4  мовила вона, 4 коли у серці не згасає біль,
кожен промінчик добра для нього в радість, приходьте до нас
просто, в будь який час, зараз людям так не вистачає
звичайного спілкування, і відчуття того, що тебе розуміють 4
це теж справжній подарунок…"

Про роботу Благодійного Фонду "Нова Громада" ми розповідаємо час від часу, хоч працюють у цій доброчинній
організації люди щодня. Турбота про людей, які звертаються за допомогою, і про тих, хто належить до категорій
населення, якому увага приділяється постійно, ( стало звичною справою.  Вшанування пам'яті  учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській атомній електростанції  та підтримка вдів і вдівців ліквідаторів ( також одна з незмінних
традицій. Цьогоріч у зв'язку з дією карантинних заходів волонтери Благодійного Фонду спочатку вирішили не турбувати
своїх підопічних, сподіваючись завітати з подарунками після зняття обмежувальних заходів. Однак, карантин
продовжено, а підтримка людям потрібна, тому цими травневими днями благодійники відвідали родини ліквідаторів.

ÏÎÅÒÈ×Í² ÐßÄÊÈ

Подяка лікарю
Змінилися усі пріоритети,
Час істини нарешті вже настав.
Серед усіх професій на планеті
На перше місце лікаря постав.
Коли весь світ в полон взяла тривога
І смерть без вибору косила всіх підряд,
Я лікаря зрівнять посмію з Богом
Й поставити його в найперший ряд.
Бо перший ряд в біді іде найпершим,
За спиною країна і сім'я.
Він не чекає нагород і звершень
Й не тягне славу на своє їм'я.
Він з ворогом невидимим в двобої,
Ніхто не знає, як складеться бій,
Він закриває нас усіх собою,
Немов щоденно на передовій.
Земля завжди великими багата,
І в час біди із нами Божа ласка,
Щоб вистачило сил все подолати,
Настане час, щоб скинути всі маски...

Òåòÿíà Àëüìóæíà, ì.Æàøê³â.

         Мамин день
Немов до храму, у неділю йдіть до мами,
До слова маминого, хліба і пісень.
Ідіть з онуками, із доньками, синами,
Поки для вас на світі є ще мамин день!
Та поспішайте, хай ведуть вас всі дороги,
Не вічні мами на правічній цій землі,
Зціліть у її серденьку тривоги,
Та залікуйте всі її жалі.
Ідіть до мами, ніби до причастя,
Поки вона ще поруч з вами, тут,
Без сумніву, і вам тоді воздасться
Від тих, котрі до вас колись прийдуть.

 ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª

Äåðæàâà äîïîìîæå âèïëà÷óâàòè çàðïëàòó íàéìàíèì
ïðàö³âíèêàì á³çíåñó ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó

Одним з основних по4
ложень прийнятого Закону є
підтримка роботодавців і
працівників сфери малого та
середнього підприємництва,
які скоротили,  чи припинили
діяльність в умовах протидії
коронавірусній хворобі
COVID419.

Закон уводить поняття
часткового безробіття на пе4

ріод дії обмежувальних заходів,
встановлених Кабінетом Мініст4
рів для запобігання виникненню
та поширенню коронавірусної
хвороби.

Право на допомогу по
частковому безробіттю мають
застраховані особи, з якими
роботодавцем оформлено
трудові відносини.

Відповідні зміни внесено

2 квітня 2020 року набрав чинності Закон № 540(IX "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та
економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID(19)".

до Закону України "Про зай4
нятість населення" (викладе4
но в новій редакції статтю 47
та доповнено статтею 4741).

Допомогу по частково4
му безробіттю можуть отри4
мати представники малого та
середнього бізнесу, які:

4 зупинили або ж ско4
ротили діяльність через ка4
рантин;

4 сплачували ЄВ упро4
довж 6 місяців,  які пере4
дують даті зупинення чи ско4
рочення діяльності, за най4
маних працівників і не при4
пинили трудових відносин з
ними на момент  звернення
до центру зайнятості.

З детальною інформа4
цією можна ознайомитися на
сайті Черкаського обласно4
го центру зайнятості за по4
силаннямhttps://chk.dcz.gov.
ua/node/6933 або за теле4
фоном: 6434437 (відділ взає4
модії з роботодавцями Жаш4
ківської районної філії Чер4
каського обласного центру
зайнятості).
Æàøê³âñüêà ðàéîííà ô³ë³ÿ
×åðêàñüêîãî îáëàñíîãî
öåíòðó çàéíÿòîñò³.

 ÊÐÎÊ ÇÀ ÊÐÎÊÎÌ

В минулому номері  газети ми повідомляли, що рішенням сесії  районної
ради  у спільну власність територіальних громад  сіл  та  міста  Жашкова на баланс
Центру первинної медико(санітарної допомоги Жашківського району  прийнято
два нові автомобілі „Renault Duster“.

Через кілька днів подія
знайшла своє продовження.

Зокрема, з'явилось

Âèçíà÷åíî ìåäàìáóëàòîð³¿,
ÿê³ îòðèìàþòü íîâ³ àâòîìîá³ë³

Êàòåðèíà ÐÀÄÇ²Â²Ë

розпорядження Черкаської
обласної державної адмініст4
рації, відповідно до якого

вказаний сучасний  служ4
бовий  автотранспорт в числі
інших  отримають два  ме4

дичних заклади Жашківщи4
ни 4  Бузівська та Тинівська
амбулаторії  загальної  прак4
тики  сімейної  медицини.


