
В особливому місті — 
особлива сім’я

Місто Славутич, дата народження якого 
березень 1988 року — наймолодше, 
найсучасніше, найкрасивіше, найулюбленіше, 
найбагатше в Україні місто на сім'ї, які готові 
прийти на допомогу тим, хто її потребує.

Можна багато розповідати 
про добрі, благородні спра
ви, які притаманні небайду
жим до чужого горя людям. 
Хочеться розповісти про 
особливу, незвичайну сім'ю, 
яка виховала 16 дітей та стала 
рідною домівкою для 13 
дітей-вихованців.

В січні 1990 року за покли
ком серця сім'я Моргунових, 
Людмила Федорівна та Олек
сандр Адамович, відгукнула
ся на заклик держави допо
могти покинутим дітям. Ця 
сім'я одна з перших у 
Київській області створила 
дитячий будинок сімейного 
типу. Виховуючи своїх двох 
донечок, подружжя відважи
лося взяти на виховання із 
дитячого будинку дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківської опіки, десять 
осиротілих дітей. І ось най
першими маленькими меш
канцями дитячого будинку 
сімейного типу стали чотири 
сестрички, а потім ще знайш
ли маму й тата сестричка з 
братиком. А серце підказува
ло взяти ще дітей, і чотирьом 
дітям пощастило знайти 
батьків і рідний дім. З метою 
забезпечення повноцінного 
розвитку та виховання дітей, 
міський голова Славутича, 
Володимир Удовиченко, 
приймає рішення надати ди
тячому будинку сімейного ти
пу окреме житло, два 
п'ятикімнатних котеджі.

Час швидко плине, діти 
підросли, і вже найменші 
пішли до школи, коли в сім'ї 
народився в 1997 році дов

гожданий син. Тепла та ласки 
у Людмили Федорівни виста
чає не лише на вже дорослих 
дітей, але і тоді, коли мале
сенька чотиримісячна дівчин
ка потрапила у 2005 році в 
біду, — вона не стрималася і 
взяла ЇЇ в сім'ю.

За незліченні безсонні 
ночі, своє тепло та безмежну 
ласку, яке вона дарувала 
дітям, у 2006 році мати-вихо- 
вателька відзначена держав
ною нагородою — орденом 
Княгині Ольги III ступеня. Це 
незвичайна, мудра жінка, щи
ра, відкрита наставниця, до 
неї за порадою і сьогодні 
звертаються колишні вихо
ванці, і для кожного з них у неї 
свій рецепт на щасливе жит
тя.

Діти виросли, здобули 
професії, почали створювати 
свої сім'ї, і коли знову виник
ла необхідність влаштування 
дітей, вона, не замислюю
чись і не вагаючись, в жовтні 
2007 року прийняла в сім'ю 
дві маленькі сестрички, які 
знайшли затишок, тепло та 
мамину ласку.

22 січня численні пред
ставники влади, громадських 
організацій, педагогічних ко
лективів, бізнесу, дитячих 
творчих колективів зібралися 
в залі урочистих подій вико
навчого комітету привітати 
сім'ю Моргунових з 20-ю 
річницею з дня створення ди
тячого будинку сімейного ти
пу. Злетілися до рідної 
домівки, до єдиної найкращої 
матінки, порадниці діти-вихо-

ванці, і кожен з них приготу
вав для мами найкращі, 
найніжніші, найтепліші слова 
подяки.

Завдяки любові матері, її 
милосердю та людяності на
ша держава поповнилася, 
досвідченими економістами, 
малярами, теслями, швеями- 
закрійниками, педагогами, 
які отримали путівку в дорос
ле, самостійне життя. В Ко
дексі етики, честі, порядності, 
добросовісного та ефектив
ного управління Славутицької 
територіальної громади про
писані прості істини: "Міцна 
родина — щасливі діти, ак
тивна молодь — добробут в 
місті! Прищеплюймо дітям 
найкращі традиції народу Ук
раїни. Виховання дітей — 
святий обов'язок батьків. Бе
режімо сім'ю, будуймо сто
сунки в родині на взаємопо
вазі та любові. Тримаймося 
свого родоводу, оберігаючи в 
такий спосіб сімейні реліквії й 
традиції та передаючи їх у 
спадок наступним по
колінням".

Надзвичайно приємно та 
зворушливо було чути слова 
вітання від прийомних ма
терів, адже в місті функціонує 
три прийомні сім'ї, в яких ви
ховуються троє прийомних 
дітей. Вони теж за покликом 
материнського серця взяли 
на виховання у свої сім'ї 
дітей, позбавлених батьків
ської опіки. Адже кожна дити
на має право на сімейне ви
ховання.

Ще багато теплих слів бу
ло сказано про незвичайну, 
благородну, славну сім'ю 
Моргунових. Але найп
риємнішим подарунком Люд
милі Федорівні були віршики 
про маму, які розповіли най
менші вихованці. Мати-вихо-

вателька 
висловила 
слова по
дяки всім, 
хто при
вітав її 
сім'ю, та 
с ка за л а , 
що вона не 
змогла б 
так вихо
вати дітей, 
якби не 
відчувала 
підтримки 
славутчан.
На родн а  
мудр і сть  
говорить:
"Якщо твої 
плани роз
раховані на рік — посій жито, 
якщо на десятиріччя — поса
ди дерева, а якщо на віки — 
вирости дітей".

Славутчани, за сприяння 
центру соціальних служб для 
сім'ї дітей та молоді, дружно 
відгукнулися та взяли активну 
участь у проведенні святку
вання 20-ї річниці ДБСТ Мор- 
гунових. Одним з перших 
привітав велику дружну сім'ю 
Моргунових міський голова 
В.П. Удовиченко, для якого 
життєвим кредо є допомога 
дітям, який вперше в Україні 
створив найсприятливіші 
умови для зростання підрос
таючого покоління в малень
кому місті. Він подарував 
дітям ноутбук, зазначивши, 
що славутицькі діти повинні 
зростати в добрі, злагоді і хо
чуть бачити світ щасливим.

За сприянням міської вла
ди та міського голови в дитя
чому будинку проведено ре
монтні роботи на суму понад 
30,7 тисячі гривень. 
Постійний спонсор Волкова 
Катерина Анатоліївна, за

ступник директора фірми 
"Влад", подарувала модний, 
стильний верхній одяг, теплі 
ковдри та подушки для най
менших вихованців та випуск
ниці на суму 4 тисячі гривень. 
Діти-вихованці та Людмила 
Федорівна щиро вдячні 
керівнику проекту NOVARKA 
Рудольфу Нагелю за придба
ну побутову техніку: те
левізор, цифрову камеру, 
мікрохвильову піч, тостер, ку
хонний комбайн, електрочай- 
ник, м'ясорубку, праску, всьо
го на суму 12,4 тисячі гри
вень. Тепер вихованці мати
муть змогу набути навичок 
підготовки до самостійного 
життя. Співдиректор кон
сорціуму групи управління 
проектом Лорін Додц та кон
сультант Джон Бейнард пода
рували дітям нові меблі для 
кухні, посуд, сервізи та столо
ве приладдя, всього на суму 
21,2 тисячі гривень. 
Підприємство "Монтаж- 
енергобуд" (директор Нечепа 
Б.М.) подарувало 14 ком
плектів рушників вартістю 1,5

тисячі гривень. Директор 
фірми "АДІ", Заяць О.Ф., ви
готовив меблі загальною 
вартістю 3 тисячі гривень. 
Приватний підприємець Фе- 
щенко М.М. (фірма "Ше- 
пелс") на потреби сім'ї 
виділив 600 гривень, приват
не таксі — Зайченко О.Ф. — 
100 гривень.

Центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді за
прошує до співпраці всіх не
байдужих людей та 
підприємців міста, адже бла
годійність — це благо
родність, щирість, добро, по
жертва, сердечність і просто 
людяність, які в дитячих ду
шах назавжди посіють добро. 
Дітям так необхідна ваша 
підтримка!

Із щирою повагою та 
вдячністю всім добрим 

людям директор центру 
Ніна СЕРДЮК

До ваших послуг 
та співпраці телефон 

та факс центру 3-01-80.


