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Милосердя | День Святого Миколая

Для дітей району влаштували
незабутнє дійство

Напередодні свята Миколая до дітей із сімей учасників антитерористичної операції, з
прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, та внутрішньо переміщених осіб завітав чудотворець. Малеча від ранку і до вечора веселилася у найбільшому торгово-розважальному комплексі
Тернополя «Подоляни».

Свято організувала Тернопільська районна державна адміністрація та Тернопільська районна рада за підтримки партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність» та районної організації Товариства Червоного Хреста.
У благодійному заході взяли участь 120 дітей із району. Спочатку
вони дивилися мультфільм у кінотеатрі, далі переглянули святкову виставу «Миколай іде до нас», отримали солодкі подарунки з рук Миколая та його помічників, розважалися з аніматорами та вигравали призи, які роздавали волонтери Товариства Червоного Хреста, а згодом ще
й каталися на ковзанах та грали у боулінг.

Свято не лише для дітей

Продовження на стор. 8

З любов’ю до потребуючих

Святого Миколая з нетерпінням чекають не лише діти. Приходить він і до старших людей, чиє серце обділене увагою, чия душа прагне живого спілкування.

У Мишковицькому геріатричному відділенні Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання (ТРТМО) перебувають 23 пацієнти. У
кожного по-різному склалася доля: є серед них самотні, дехто має житло та родину,
але старість вони проводять не у
сім’ї, а в медичному закладі. Є й
такі, хто може самостійно ходити,
а є прикуті до ліжка.
Кажуть, що Святий Миколай
має на землі гарних помічників,
які допомагають йому творити добро. Традиційно у час РіздвяноНоворічних свят до підопічних
Мишковицького геріатричного
відділення з подарунками завітали голова Тернопільської РДА
Олександр Похилий, голова районної ради Андрій
Галайко, заступник голови РДА Андрій Колісник,
начальник відділу освіти РДА Василь Цаль, голова
Тернопільської районної організації Товариства
Червоного Хреста Ольга Нижник, в. о. головного

лікаря ТРТМО Іван Трач, сільський голова села
Мишковичі Оксана Фарина.
Бажані гості привітали пацієнтів Мишковицького геріатричного відділення зі святом Миколая, побажали здоров’я та витримки,
щоб витримати всі незгоди,
які доля послала кожному з
них. Підопічним відділення
вручили подарунки, а учні
Мишковицької школи подарували літературно-музичну
композицію на різдвянопатріотичну тематику.
Гості побували в лікарняних палатах, цікавилися
потребами людей, які тут
перебувають. Відбулася конструктивна бесіда з медперсоналом Мишковицького
геріатричного відділення з приводу медичної реформи.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

«Святий Миколай — до кожної дитини»

Упродовж багатьох років районна організація Товариства
Червоного Хреста України спільно з райдержадміністрацією, районною радою та відділом освіти організовує в Тернопільському районі благодійну акцію «Святий Миколай — до
кожної дитини». Її метою є допомога дітям із особливими потребами.
Так, цьогоріч гостинці отримала 241 дитина. Благодійники передали великі продуктові набори.
— Щороку у День Святого Миколая ми проводимо акцію,
попередньо уточнюючи та оновлюючи списки потребуючих, —
розповідає голова районної організації Товариства Червоного
Хреста Ольга Нижник. — Дякуємо за співпрацю сільським та селищним головам, головам ОТГ, медичним працівникам та іншим
небайдужим людям, завдяки яким такі презенти завжди вчасно
потрапляють до дітей району.

Найулюбленіше свято, на яке чекає вся дітвора, — День
Святого Миколая. З нетерпінням на нього чекали і діти
Петриківського обласного комунального дитячого
будинку-інтернату.
Доброю традицією для керівництва та співробітників Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області стало відвідування Петриківського обласного
комунального дитячого будинку-інтернату напередодні великого
християнського празника — Дня Святого Миколая.
Діти з великою радістю приймали гостей та з задоволенням презентували концертну програму, що складалась з театралізованого
дійства, віршів та пісень. За це в нагороду діти отримали подарунки,
від яких на обличчях з’явилася щаслива усмішка, дитяча радість.
Щиру вдячність висловлюємо дітям та вихователям, а також директору Михайлу Івановичу Новосаду за чудовий настрій та гостинність.
Кожен з нас є своєрідним помічником Святого Миколая, тож поділіться своїм добром та любов’ю з ближніми, даруйте тепло та радість
і дітям, і дорослим, вірте у диво і будьте дивом.

Дякуємо за радість у душі!
Розпочався цикл Новорічно-Різдвяних свят. Першим з них є День
Святого Миколая Чудотворця. Цього дня, кожна людина, незалежно
від віку, чекає на диво. Святкова атмосфера панувала на урочистому
заході в селищі Велика Березовиця.
За активної участі голови селищної ради Іллі Ігоровича Костюка, духовного настоятеля храму Св. Володимира і Ольги
отець Святослав, дитячого хору Марійської дружини, соціальних робітників та працівників відділення денного перебування
Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Тернопільського району було організовано
урочисте святкування та солодкий стіл. Підопічні мали змогу поділитися спогадами, поспілкуватися та одержати солодощі за сприяння селищного голови.
Також з побажаннями добра, миру і злагоди до присутніх звернулася директор Територіального центру Надія Іванівна Бойко та
вручила подарункові набори, адже для кожного важлива увага і підтримка.
Керівництво Терцентру висловлює щирі слова подяки селищному голові смт Велика Березовиця за активну участь і допомогу в організації даного заходу та усім небайдужим, хто долучився до того,
щоб донести радість в душі людей, які там чекали на свято!

Чудотворець у кожному домі
Підбито підсумки акції «Святий Миколай
в домівках кожного». В рамках акції завдяки активному сприянню голів сільських
та селищних рад, приватних підприємців
району, фермерів та соціальних робітників Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) Тернопільського району 273 підопічних одержали солодкі подарункові
набори.
Саме завдяки прояву милосердя та доброти наших благодійників самотні літні
люди мали змогу відчути радість свята —
Дня Святого Миколая Чудотворця!

