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«Я чую цей світ»

Під такою назвою 12 травня у Дендропарку Кропивницького відбувся благодійний забіг
для дітей.
Організатор забігу, член Молодіжної ради ФПО Катерина Таран назвала мету дійства:
«Ми організувати цей захід з нагоди Всесвітнього дня кохлеарної імплантації з тим, щоб
зібрати Маргариті Мотовиловій кошти на операцію. Дівчинці рік і дев'ять місяців й у неї є
проблеми зі слухом. Їй необхідна термінова операція з кохлеарної імплантації. Всі, хто
бере участь у забігу, їхні батьки, решта учасників акції зрозуміють, що діти з проблемами
слуху такі ж, як і інші хлопчики й дівчатка. Очікую від забігу гарних результатів, що
все-таки зможемо зібрати певну суму й допомогти Маргариті, і, звичайно, позитивних
емоцій. Чому вирішили провести саме забіг? Бо це найпростіший вид спорту, в якому
можуть брати участь усі. Обмежень по віку для учасників забігу немає – від 1 року до 18,
навіть долучаються дорослі. Загалом – це цікавий захід, який об'єднує громаду міста.
Велика вдячність керівництву Дендропарку, яке не просто дозволило провести забіг, а й
організувало солодощі для дітей, а також волонтерам із Корпусу Миру, з
Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Винниченка,
активістам громадської організації «Ожина», Рун-клубу, Молодіжної ради ФПО, клубу
прогресивних ініціатив».

За словами голови Молодіжної ради ФПО Олени Пирогової, Молодіжна рада долучилася
до цієї акції з благородних намірів – молодь має знати проблеми своїх співгромадян і
брати участь у них. «Приємно, що багато людей зареєструвалися, зробили внесок задля
вирішення проблеми Маргарити, а близько сотні дітей виявили бажання взяти участь у
забігу. З розумінням та фінансово підтримали дівчинку голови обласних організацій
галузевих профспілок, а Федерація профспілок області закупила для учасників забігу
подарунки».

Представник бігового клубу «KRO RUM CLUB» Станіслав Зелінський зазначив, що
спонукала взяли участь у заході благодійна мета. «Є можливість допомогти дівчинці
почути цей світ. По-перше, ми виступаємо, як співорганізатори забігу, тобто пропагуємо
такий вид спорту, як біг, по-друге, проявляємо акт милосердя. Це здорово і благородно».
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Причетний до організації заходу й викладач кафедри фізвиховання педуніверситету
Євген Миценко, який одночасно представляє й колектив інклюзивно-ресурсного центру.
«Це був мій моральний обов'язок прийти на благодійний забіг. Це жест доброї волі,
привід поспілкуватися, знайти нових друзів, взяти участь у гарній справі, переконатися,
що добра більше. Гадаю, не треба нічого нікому нав'язувати, це кожен має вирішувати
сам, тоді це буде справжній крок. А справжнє має шанс відродитися у більш значному
прояві».

«Такий захід не потребує багато пафосних слів, - сказала голова громадської організації
"Ожина" Олена Дорошенко, - Нашими діями ми підтверджуємо бажання, щоб усі діти
навколо були здоровими й чули довколишній світ. Я упевнена, що за допомогою чуйних
людей Маргарита буде чути й гарно розмовляти».
Марія Іванова
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