
Повір у себе!
Пташка народжується, щоб літати, 
а людина —  щоб творити

Гнучкість і фантазія думки, оригінальність, 
вишуканість та неповторність — ось ці здобуті 
навики демонстрували вихованці центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
22 березня у приміщенні КП "ККК", 
де відбувся традиційний міський конкурс 
творчості "Повір у себе".

Соціальний центр для с ім 'ї та молоді, 
фото Вадима ІВКІНА та Віталія ПЕТРУШЕНКА

Учасників конкурсу 
зустрічав та вітав міський 
голова В.П. Удовиченко, 
який і був найпершим 
глядачем дитячої вистав
ки. Володимир Петрович 
відмітив кожну роботу, по
дякував дітям за ста
ранність та участь у кон
курсі, знайшов хвилину

для спілкування з дітьми, 
не залишив без уваги і 
батьків, запросивши для 
спільного вирішення їх 
проблем. А на згадку всі 
учасники конкурсу з вели
ким задоволенням сфото
графувались з мером.

Театралізоване дійст
во конкурсу проходило у

залі "Манхеттен", де журі 
оцінювало дитячі таланти.

Щиро вітаємо пере
можців у номінаціях:

1. "Художня твор
чість" (малювання, ап
лікація, ліплення):

I місце —  Лавринець 
Владислав

II місце —  Бондарев 
Андрій

III місце —  Чехман Юлія
2. "Умілі руки" (по- 

робки, вишивки, виро
би народно-ужиткового 
мистецтва):

I місце —  Полегешко 
Діма та Павленко Оля

II місце —  Фітісова Ма
рина та Бауер Лаура

III місце —  Прохоров 
Сергій

3. "Пісенний верні
саж":

I місце —  Ільченко 
Ірина

II місце —  Панченко 
Оксана та Шевченко 
Руслан

III місце —  Іванова 
Олександра

4. "Малюємо словом  
життя" (декламування):

I місце —  Колясников 
Іван

II місце —  Халіфаєв 
Магомет

II місце —  Діброва 
Настя

5. "Танцювальна мо
заїка":

І місце —  Герасько 
Гліб

Переможці конкурсу 
нагороджені подарунка
ми та відзначені диплома
ми, а інші учасники отри
мали заохочувальні при
зи та дипломи за участь.

Приємною несподіван
кою для дітей був гість із 
міста Любеча —  Тарас Та
расенко, переможець 
Чернігівського обласного 
конкурсу для дітей-

інвалідів "Через терни до 
зірок". Тарас виконав 
власні пісні, які дуже спо
добались учасникам та 
гостям конкурсу.

Завдяки методисту КП 
"ККК" Тетяні Корж та її 
казковим героям протя
гом двох годин у залі лу
нав дитячий сміх, весе
лощі, жарти. Організато
ри свята —  міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
відділ у справах сім'ї та 
молоді, творчий колектив 
КП "ККК", центр соціаль
ної реабілітації дітей- 
інвалідів.

Особлива подяка — 
спонсорам у наданні 
заохочувальних призів 
та солодощів для дітей 
— ПП "Толстіков", ди
ректору Славутицької 
філії супермаркету 
"Смак" Ентальцевій 
Л.І., ВКФ "Макет" (ди
ректор Г. Булавін), ма
газину "Сюрприз" (ди
ректор В. Білоус), мага
зину "Айнур" — А. Афа
насьева.


