
У жовтні 2014 року відбулася зустріч студентів 4 курсу спеціальностей «Соціальна 
робота» та «Соціальна педагогіка» з координатором програм Благодійного Фонду 
«Відкриті долоні», Марією Айлен. 

Фонд займається наданням допомоги, у тому числі соціальної та соціально-педагогічної 
підтримки, таким категоріям клієнтів: 

 сім’ям, які виховують та лікують дітей із захворюваннями групи ДЦП; 

 дітям та дорослим, яким встановлено діагноз муковісцидоз; 

 молодим людям у віці від 18 до 24х років, які проходять лікування у дорослих 
відділеннях онкології/онкогематології; 

 дітям, дорослим та їх сім’ям, які потребують паліативної допомоги (мають невиліковні 
захворювання). 

Марія розповіла студентам про особливості такої роботи, про цінності та потреби 
клієнтів фонду та тих соціальних працівників, які працюють у цій непростій царині. Також 
Марія  поділилася власним досвідом, адже вже тривалий час працює у цій сфері та має 
близьку людину, яка отримує паліативну підтримку. 

 
Після зустрічі зі студентами на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» Марія написала:  
«Ездила на встречу со студентами - будущими социальными работниками и 

соц.педагогами... Ребятам интересно, действительно интересно про паллиатив, про то, что 
происходит на этом этапе и каким образом помогать неизлечимо больным людям и их семьям. 

Когда обдумывала, что стоит сказать, и когда говорила - сама себе взяла на заметку, что 
как раз эта категория - социальные работники - может врамках своей работы выполнять очень 
многое, в чем нуждаются семьи с паллиативными больными. Почему-то прежде не думала об этом 
прицельно. Пробел. Надо думать и надо работать вместе. 

Главное - социальным работникам не нужно дожидаться, пока кто-то сверху, государство 
что-то для них организует. Конечно, намного легче и эффективнее работать в системе 
(правильно построенной), но до системы паллиативной помощи в нашей стране идти еще долго. 
А они могут работать качественно - именно так, как нужно больным - уже сейчас. Просто кто-то 
должен рассказать им об этой стороне работы. И кто-то должен подсказать, КАК ее выполнять 
качественно, «велосипед уже изобретен»… 

 
Детальніше з діяльністю Фонду «Відкриті долоні» можна ознайомитись тут: 
http://open-palms.org.ua/ 
https://www.facebook.com/OpenPalms 

 
Захід та інформацію підготовлено Журавель Т.В.,  

доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
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