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через травму
– до Бога

Травма, яку отримав молодий чоловік, була переломом шийного хребта
– це свідкувало про те, що він відчуватиме лише голову і шию. В реанімації
йому часто приходили думки: чому це
сталося саме з ним; чому він, бувши
раніше здоровим, зараз повністю немічний. Звичайно, він отримав відповіді
на свої запитання, але з часом. Коля
деякий період ще жив ілюзіями, що незабаром встане, що це несерйозно, що
все це ненадового; але після декількох
місяців лікування ілюзії зникли. Потім
вже прийшло розуміння того, що все
це серйозно і надовго. Він думав про
те, що якби в нього працювали руки,
то заподіяв би собі смерть, але Бог

такого не допустив. У житті Миколи
з’явилося безліч бар’єрів, труднощів.
Адже неповносправна людина з такою
травмою нічим не може собі зарадити,
навіть в елементарних речах. І йому,
раніше абсолютно здоровому, важко
було стати цілком залежним від інших,
адже на той час після травми майже
протягом року йому була потрібна
цілодобова допомога…
Одного разу до Миколи завітали
люди з церкви «Фіміам», запропонувавши взяти його на реабілітацію.
Побачивши їх у своєму домі, молодий
чоловік подумав: «Чому вони сюди
приїхали? Я лежу тут, нікому не потрібний, паралізований. Що вони від
мене хочуть?» А вони просто сказали:
«Досить вже лежати, поїхали з нами». І
з того часу почали регулярно забирати
Миколу в кабінет фізичної реабілітації неповносправних. Потім стали
запрошувати його на богослужіння в
церкву, на різні групи спілкування. Там
він міг побачити нелицемірну любов
до себе, щирі почуття. Також Микола
відвідав табір для неповносправних,
де вирішив, що на тому житті, яким
він жив досі, треба поставити крапку.
Адже саме гріх, який панував у його
серці, призвів до того, що й сталося
з ним – молодим і здоровим чоловіком, посадивши в інвалідний візок.
Микола покаявся, прийнявши рішення
жити з Богом і довіряти Йому навіть в
тих обставинах, які на даний момент
є в його житті. Коли він почав читати
Боже Слово – Біблію, почав навчатися,
прийшло розуміння того, що недарма
з ним сталося те, що сталося. Саме
через травму він прийшов до Бога,
повіривши, що Він є Творцем його життя, і що все в його житті належить саме
Богу. Влітку Микола склав видимий
заповіт з Богом, прийнявши хрещення
і пообіцявши Йому служити все своє
життя. Він знає і впевнений, що це Бог
повернув його знову до життя. І, попри
свій фізичний стан, він запевняє, що є
щасливою людиною, тому що живе з
Богом і метою його життя є Ісус.
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пила руками сина Любомира, котрому
було два з половиною роки, а себе
не змогла захистити — вдарилася
головою й отримала серйозну травму
спинного мозку.
Той день 2001 року багато змінив у
їхньому житті. На місце аварії оперативно приїхала «швидка допомога» і
відвезла у лікарню. Коли Сергій запитав у лікаря: «Скажіть, чи буде Наташа
ходити?», той із жалем глянув на нього
і відповів: «Хлопче, яке ходіння — аби
вона тільки вижила...» Так розпочалася тривала боротьба за її життя. Молоді люди кажуть: «Наша любов уся в
шрамах... Але вона випробувана
і, як ніколи, сильна, надійна». Коли говорять, що
люблячий чоловік носить
дружину на руках, то
це повною мірою
стосується

Сергія. Він провів багато безсонних
ночей біля постелі Наталі в лікарні і
тепер у всьому їй допомагає.
Перебуваючи на лікуванні, подружжя Больчуків бачило, скільки тут
травмованих, скільки знедолених, і
багато з них залишаються наодинці
зі своєю бідою. Пригадують, молода
жінка впала з дерева і стала паралізованою. Чоловік доглянув її протягом двох тижнів і залишив. У важких
обставинах і дружини кидали прикутих до ліжка чоловіків. Тому Сергій
і Наташа, зіткнувшись особисто з
такою проблемою, зрозуміли, що Бог
кличе їх до того, щоб втішати людей з
інвалідностями, підбадьорювати їх.
Свою допомогу вони розпочали
з того, що вирішили підготувати для
неповносправних людей нашого міста
подарунки — купили банани, яблука,
соки, дещо з продуктів, а також різдвяні календарі. Відвідали цих людей,
поспілкувалися і вручили святкові
гостинці. Таким чином зав’язалися
перші контакти. А 3 грудня 2005
року відбулася перша зустріч з
ними у церкві, скромна — бутерброди, чай, печиво — і,
звичайно, християнська
програма.

продовження на стор.2

Звичайний плин нашого життя
змінюється лише тоді, коли в ньому відбувається щось особливе – те, чого ми
аж ніяк не очікуємо; те, з чим нам стає
важко жити. А доти ми просто живемо
і часто чомусь не думаємо навіть, для
чого ми це робимо. Коли в наше життя
приходить той особливий момент, ми
зупиняємося і починаємо переоцінювати свої життєві вартості: як? чому? для
чого? Ці питання хвилюють нас більше, ніж хвилювали раніше. Іноді вони
приводять людей у глухий кут, а іноді,
навпаки, вказують на вихід з ситуації, що
склалася.
Життя Миколи Прокопчука нічим
особливим не відрізнялося від життя
його однолітків та й практично всіх інших
молодих людей нашого міста. В нього є
чудові батьки, двоє братів. Свого часу він
зустрів дівчину, з якою одружився, і в них
народився синочок, якого Коля вважає
найбільшим щастям у своєму житті. Він
думав, що радість такого життя триватиме постійно. Але через шість з половиною років сім’я розпалася. Його мрія
була зруйнована – і, як наслідок, стався
перелом, після чого почало відбуватися
стрімке падіння вниз – як моральне, так
і фізичне. Навколишні лише дивувалися, як може так низько опускатися ніби
непогана людина. Але це дійсно було.
Микола вважав себе фактично здоровим, у нього ніколи нічого не боліло,
доки не сталося дещо особливе…
Одного звичайного дня він з друзями
поїхав на ставок у Гаразджу, щоб відпочити. Звісно, у компанії було прийнято
відпочивати зі спиртним, що й робили
молоді люди. Випивши Микола вирішив
нирнути у воду з берега. А прийшовши
до свідомості, зрозумів, що він знаходиться під водою. На молодого хлопця
напав дикий страх. І найжахливішим
було те, що він нічого не міг зробити для
свого порятунку, бо не був спроможний
рухати ні руками, ні ногами. Він почав
ворушити головою, його побачили і витягнули на берег. Першим запитанням, з
яким Микола звернувся до своїх друзів,
було наступне: «Де мої руки і ноги?
Покажіть мені їх»…

Молоде подружжя Сергій і Наталія
Больчуки під час поїздки у Львівську
область пережили велику особисту
трагедію. Дорогою у машини лопнуло
колесо — автомобіль занесло, його
почало перевертати, як сірникову
коробку, близько двадцяти п’яти
метрів і скинуло в кювет. Очевидці, які
працювали поблизу на своїх ділянках,
думали, що в машині ніхто не залишився живий. Найбільше з усіх пасажирів травмувалася Наташа: в
момент аварії вона
обхо-

Фізична реабілітація
неповносправних
7 травня 2007 року в м. Луцьку
розпочалася робота у кабінеті фізичної
реабілітації неповносправних людей.
Курс реабілітації тривалістю 6-9 місяців
можуть одночасно проходити лише 5-6
осіб, що становить приблизно 5% від
загальної кількості неповносправних з
ураженням спинного мозку.
Реабілітація проводиться
за допомогою необхідного
реабілітаційного інвентарю
– спортивних матів, коліноспирачів,
кушеток, м’ячів, гантелей тощо.
Також проводяться заняття
фізичної реабілітації вдома для тих,
кого не можна транспортувати,
особливо з недавно травмованих
або хворих на дитячий церебральний
параліч, дисплазію тощо. Щодня з
чотирма-шістьма неповносправними
займаються в реабілітаційному кабінеті
і ще з двома – за місцем проживання.

Рекреаційні ігри

Табори

Умілі ручки

Для вдосконалення фізичного
розвитку неповносправних людей
церква „Фіміам” спільно з обласним
центром інвалідного спорту щороку
проводить рекреаційні ігри.
Для цього орендується великий
спортивний зал товариства „Колос”,
де люди з особливими потребами,
залежно від свого стану, можуть
брати участь у певному виді змагань:
настільний теніс, регбі, бочія, дартс.
З особливим завзяттям люди на
візочках грають у хокей, баскетбол,
слалом та інші рухливі ігри. Наприкінці
їм вручаються медалі, призи, інші
нагороди. Це справжнє волинське
свято руху для тих, хто раніше у своїй
квартирі знав один маршрут – з
кімнати на кухню і назад, а більшість
часу проводив у ліжку.

Перші спроби „табору”
проводилися у формі виїзних
зустрічей на природі на один день.
Наступного року відбувся табір уже на
три дні, тобто з ночівлею. А у 2008 та
2009 роках провели два літніх табори
на п’ять днів кожен – для хворих діток
з батьками та окремо для дорослих
неповносправних.
В дитячому таборі учасниками
були хлопчики і дівчатка з 9 до 16 років
з дитячим церебральними паралічем,
хворобою Дауна, слабозорі, глухонімі
тощо. Разом з батьками всіх зібралося
близько вісімдесяти. Проводилася
окрема програма для дітей і для
їхніх рідних – спортивні ігри, заняття
творчістю, художня самодіяльність,
спілкування біля вогнища і, звичайно,
вивчення Біблії. Своєрідною родзинкою
цього табору стала поїздка на конях.
Безмежна радість переповнювала
вершників із серйозними вадами
здоров’я, котрі знали тільки свій візок і
ліжко й бачили світло, що у вікні.
На другий заїзд були запрошені
люди на візках старшого віку – від 16
до 40 років. Учасники мали можливість
поглиблено вивчати Біблію, брати
участь у спортивних іграх, спілкуватися,
насолоджуючись красою Божого
творіння, та бачити дієву християнську
любов.
«Гадаю, що всі неповносправні
погодяться зі мною, що протягом цих
днів, що промайнули як один, кожен із
нас не відчував себе обділеним чимось,
обмеженим у чомусь або самотнім,
а радше навпаки – наповненим
радістю і баченням оптимістичної
перспективи. Для багатьох табір став
справді зустріччю з Ісусом, з Його тілом
– Церквою, змогою відчути на собі Його
любов і турботу. Цей табір закінчився, і
всі неповносправні знову з нетерпінням
чекають наступного табору» – Тетяна
(учасниця табору).
„Табір – це місце, де я вперше не
почувався неповносправним, адже
всі мої бажання ставали реальністю”
- Максим (учасник табору).
„Тут прокидаюся – і я в казці: ліс,
природа, свіжість, а вдома прокидаюся
– чотири стіни... У таборі я відчув дію
Рук Христа ” – Олексій (учасник табору).

Для дітей-підлітків утворилася
група творчості з назвою „Умілі ручки”.
Учасники-митці під керівництвом
досвідчених майстрів виготовляють
штучні квіти, різноманітні кошички,
аплікації та інші гарні речі й отримують
від цього велике задоволення.
Бажання команди - допомагати
неповносправним дітям та приносити
їм радість, адже самому придбати
такі речі дуже дорого. Бог забезпечує
матеріалами та людьми, які беруть
участь у діяльності гуртка. У підготовці
і проведенні одного заняття задіяно
більше 50 людей, які дають ідеї,
надсилають матеріали, транспортують
дітей, готують снеки, ведуть
організаційну роботу. Самостійно
учасники не можуть зробити виріб,
тому кожній дитині на занятті
необхідний помічник. Кожен виріб
– це спільна праця, адже волонтер
стає руками дитини, втілюючи в життя
її ідеї. Взаємини стають ближчими,
тому це більше, ніж просто 2годинна студія. З’являються спільні
захоплення, народжується дружба.
Кожного разу перед творчістю
протягом години учасники вивчають
Біблію. Утворилося вже чотири групи
– дитяча, підліткова, доросла і з
батьками, також поєднується фізична,
інтелектуальна та духовна праця, що
приносить добрі результати.
Бажання команди, щоб
творчість стала частиною життя
неповносправних, не лише естетичною
насолодою, але й можливістю
заробляти гроші власними руками,
реалізовуючи при цьому свої таланти.
«Мені дуже подобається
на “умілих ручках”, бо я
можу побачити однолітків,
поспілкуватися з ними,
гарно провести час»
– Василь.
«Шкода, що ці зустрічі
відбуваються лише двічі
у місяць – з нетерпінням
очікую наступного разу»
– Інна.
«Я під час гуртка
встигаю і щось зробити
своїми руками, і
поговорити з однолітками
та друзями про життя та
віру у Бога, без якої важко
жити» – Сергій.
«Радію, що моя дитина
є учасником цього гуртка – я
бачу, що для неї це хвилини радості
та щастя» – Олена.

«Ми наче потрапили в якусь іншу країну, — говорили
гості. — Ви всі такі привітні, веселі, радісні». І вони
забажали продовжити таке спілкування. Потім вирішили
зустрічатися на природі — так вже три роки поспіль для
неповносправних проводяться літні табори відпочинку…
Під час перебування на лікуванні у Львові з Наташею
займалися досвідчені реабілітологи. Адже коли
людина отримує травму, дуже важливо, щоб з перших
днів травми людині була надана якісна реабілітація.
Зрозуміло, що й на другому етапі, в домашніх умовах,
теж необхідна реабілітація, бо організм ослаблюється,
тіло, як мовиться, злежується, втрачає набуті фізичні
навики, а люди просто впадають у депресію. У кращому випадку проводять час
перед телевізором чи комп’ютером, а в гіршому — спиваються. Вирішили відкрити
в місті кабінет фізичної реабілітації… Для вдосконалення фізичного розвитку
неповносправних спільно з обласним центром інвалідного спорту для людей з
обмеженими фізичними можливостями проводяться рекреаційні ігри, де вони,
залежно від свого стану, можуть брати участь у різних видах змагань.
У Наталі та Сергія виник задум відкрити спеціальний комплекс для
обслуговування неповносправних, де можна було б проводити їх ширшу реабілітацію
і допомагати залученню до активного життя: наприклад, освоювати доступні
професії і виконувати певну працю, а окремим, в котрих, скажімо, помирають батьки,
буде можливість залишатися тут на проживання. Сюди привозили б усіх бажаючих
для спільної діяльності за інтересами — класами для вивчення Біблії, занять
спортом, роботою на комп’ютерах, з майстернями для творчості і рукоділля. Адже
більшість з них хочуть якось реалізувати себе і свої, хоча й обмежені, можливості,
зайнятися корисною працею. Мріють, що в такому християнському комплексі буде
також приміщення для проживання невеликої кількості одиноких — в межах 15
осіб, які залишаються без домашньої опіки. Подружжя Больчуків має чітке бачення
концепції діяльності цього благодійного закладу, зараз думають над його проектом,
де було б максимум зручностей. Це — ще справа майбутнього. Але й зараз можна
багато зробити для людей з особливими потребами для полегшення їхнього доступу
до об’єктів сфери обслуговування без значних капітальних затрат.
Наташа зазначає, що люди з фізичними проблемами залежать від сторонньої
допомоги, мають багато внутрішніх переживань і психологічних «комплексів». Вони,
як правило, дуже вразливі і просять не називати їх інвалідами. Пам’ятаймо: ці люди
хочуть з нами контактувати, відчувати наше тепло і ласку, більше того — почуватися
повноправними членами суспільства. Допоможімо їм у цьому!
							
Микола Пирожко

«Поправді кажу вам: що тільки
вчинили ви одному з найменших
братів Моїх цих, те Мені ви вчинили»
Ісус Христос (Євангеліє від Матвія 25:40)

Транспортування
неповносправних
Оскільки неповносправні люди
обмежені у пересуванні, невід’ємно
важливим служінням є забезпечення
їх транспортування на усі організовані
заходи.
У розпорядженні служіння
функціонує два спеціально
облаштовані буси для перевезення
людей з особливими потребами. До
восьми візків з неповносправними
людьми вдається розмістити
у мікроавтобусі за допомогою
автоматичного підйомника. Водій
регулярно, за попередньою
домовленістю, забирає
неповносправних людей на недільні
богослужіння, домашні групи
спільності, зустрічі для залежних
людей, групи з вивчення Біблії, гурток
„Умілі ручки”, рекреаційні ігри та
загальні зустрічі для неповносправних
людей.
Для забезпечення безперервного
процесу реабілітації, водії щоденно
транспортують неповносправних
людей у реабілітаційний кабінет, де з
ними працюють фізіореабілітологи.

За статистичними даними МОЗ, в
Україні щорічно отримують травму
хребта та спинного мозку близько
2200 осіб, а це становить приблизно 1,8% від усіх уражень нервової
системи. Кількість їх, у порівнянні з
минулими роками, збільшується в
середньому на 100 випадків за рік.
Ураження спинного мозку внаслідок травми хребта чи захворювання
спричиняє важкі розлади функціонування опорно-рухового апарату
та внутрішніх органів. Після отримання спинномозкової травми неповносправні та їхні родичі, повернувшись з лікарні додому, залишені
сам на сам з інвалідністю та всіма
проблемами, пов’язаними з нею.
Вони стають ізольовані від суспільства, внаслідок чого з’являються різні
психологічні проблеми: страх, крах
надій, почуття безпомічності, апатія,
депресія, думки про самогубство.
Запитання: Як далі жити? Що робити? Де вихід? – не дають спокою
ні вдень, ні вночі. Поточні захворювання, такі, як пролежні, запалення
легень та нирок, часто є причиною
смерті.
На сьогодні у м. Луцьку на більше як
120 осіб з ураженням спинного мозку не існує ні одного реабілітаційного
центру. Для практичних змін у житті
та реабілітації неповносправних м.
Луцька та Волинської області церква
«Фіміам» має чітке бачення вирішення цієї проблеми через надання різносторонньої реабілітації: духовнопсихологічної, соціальної, фізичної.
• Духовно-психологічна
реабілітація базується на переконанні,
що кожна неповносправна особа є повноцінною людиною, потрібною та бажаною, що вона має
можливість пізнавати Ісуса Христа – Творця, Володаря і Лікаря
кожної душі.
• Фізична реабілітація – це процес
навчання навичок для досягнення
вищого рівня фізичної активності
та незалежності, а також підтримання чи відновлення рухових
функцій або ж їх компенсація при
відсутності таких функцій.
• Соціальна реабілітація включає
спільні зустрічі, спілкування, гуртки за інтересами, навчання, самореалізацію, інтеграцію в суспільство на всіх можливих рівнях.

