Черговий
ХІХ
Київський
обласний фестиваль творчості
"Повір у себе" для дітей з
особливими потребами відбувся
у Дитячому оздоровчому центрі
"Славутич" під Переяславом.
4дні творчих майстер-класів,
виставок, концертів, екскурсій,
психологічних тренінгів, ігрових
програм та оздоровлення в
ультрасучасному
оздоровчому
комплексі,
такою
була
фестивальна програма. А на
завершення-урочистий
галаконцерт, призи, подарунки та
яскравий феєрверк! Учасники фестивалю - діти з особливими потребами від 6 до 17
років, представники усіх районів Київської області - лауреати районних та міських
фестивалів, які мають досягнення у творчості та прагнуть вдосконалити свої уміння
та навички. Це діти, які з веління долі - від народження чи в силу трагічних
обставин - не можуть бачити, чути або ходити. Діти, які не можуть вийти на вулицю
без допомоги мами чи тата, діти, які малюють прекрасні картини і не можуть їх
побачити, діти, які співають і зачаровують своїми піснями оточуючих, проте не
можуть почути власного співу, діти прикуті до інвалідного візка. Але вони,
всупереч проблемам здоров'я, творять, навчаються, працюють.
Пісні юних учасників,
котрі вони самі обирали,
напрочуд світлі і щирі. Не
менш зворушливі й художні
образи, створені ними з бісеру,
тканини, на папері, з глини і
дерева.
Тут
навіть
змайстрований
мініатюрний
інвалідний візок потопає у
якомусь райському саду із
квітів, диво-птахів та інших
художніх образів. Фестиваль
"Повір у себе" є проектом
Київської обласної державної
адміністрації
і
особисто
губернатора Анатолія Присяжнюка. За його словами, сьогодні держава сприяє
всебічному розвитку дітей та молоді. У рамках нових соціальних ініціатив
Президента України - "Діти – майбутнє України" на Київщині створюються центри
дитячої та юнацької творчості, відкриваються будинки культури, проводяться
творчі конкурси, серед яких: "Я Київщини гордість і надія", "Київщина - спортивна
гордість України", танцювальний марафон "Майбутнє України будуємо разом",
фольклорний фестиваль "Дитинства пісня Великодня", обласне свято "Віват, науко
молода!", де кожна юна особистість може реалізувати свої здібності і таланти.
Важливими заохоченнями до участі у творчих фестивалях, котрі проводить
Київська облдержадміністрація, є стипендії та путівки на відпочинок і
оздоровлення. Наприклад, щорічний відпочинок талановитих дітей Київщини у

Греції. Це вдячність влади за їхні творчі, інтелектуальні та спортивні досягнення,
які прославляють Київську область та всю Україну.
Нинішній творчий фестиваль
має особливе значення, адже
проводиться
для
найбільш
вразливих категорій дітей. Саме
їм, у першу чергу потрібна
державна підтримка та належні
умови для розвитку. Тому для
організації цього фестивалю
були
залучені
фінансові
партнери, волонтери і творчі
особистості, зокрема, і громада
міста
ПереяславаХмельницького. Активну участь
в організації фестивалю взяв і
Дитячий
оздоровчий
центр
"Славутич", котрий не просто приймав дітей у своїх стінах, але підготував для них
свої сюрпризи. Зокрема, це виступ молодої, але вже відомої української співачки
ІЛЛАРІЇ, фіналістки проекту "Голос країни". Її міні-концерт став цілою подією,
адже співали і водили хороводи зі співачкою усі діти. Після концерту яскраві
спалахи світла і кольорів теж лунали, щоправда, вже не у голосі, а завдяки
вибуховому яскравому феєрверку - завершальній кульмінації фестивалю та ще
одному подарунку від Дитячого оздоровчого центру "Славутич" спільно з його
фінансовими партнерами.
Оксана Луценко.

