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Вісник громадських організацій

Олена Абаєва – напевне, найвідоміша «переселенка» у Сумах. 
Два роки тому вона відкрила у місті спеціалізований центр 
реабілітації дітей із особливими потребами, згодом зареє
струвала громадську організацію «Світ щасливих дітей». 

Форум в одинадця
те традиційно про
водиться в Сумах, бо 
так уже склалось істо
рично: саме у цьому 
місті у далекому 2004 
році почалась Рево
люція на траві ...

Все, що йде поза рами 
нації, це або фарисе
йство людей, що ін
т е р н а ц і о н а л ь н и м и 
іде алами раді би при
крити свої змагання до 
панування однієї нації 
над другою, або...
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Рішуча Олена Абаєва.
Як бути мамою особливої дитини
Олена Абаєва – напевне, найвідоміша «пересе-
ленка» у Сумах. Два роки тому вона відкрила у 
місті спеціалізований центр реабілітації дітей із 
особливими потребами, згодом зареєструвала 
громадську організацію «Світ щасливих дітей». 
Зайнятися такою справою жінку змусила життє-
ва ситуація: у молодшого сина лікарі діагносту-
вали аутизм.

Новина приголо-
мшила родину Абаєвих 
уже після переїзду з До-
нецька. Звідти виїхали 
влітку 2014-го, коли си-
туація вкрай загостри-
лася. Вердикт лікарів 
зменшив стрес від пере-
селення іншим, болючі-
шим стресом. І незаба-
ром Олена та її чоловік 
Роман взялися реалі-
зовувати ідею про від-
криття власного центру 
допомоги дітям. Через 
сім місяців вони при-
йняли перших трьох 
маленьких пацієнтів. 
Нині до них їдуть із усі-
єї Сумщини, з інших об-
ластей України, навіть 
із сусідньої Білорусі.

– Коли дізналися 
про діагноз молодшого 
сина, що відчули?

– І я, і чоловік просто 
не повірили. І це нам, 
напевне, допомогло. 
Бо ми почали шукати 
всілякі спростування 
цього чи якусь «чарів-
ну пігулку». Той ска-
жений ритм у пошуках 
лікування врятував нас 
від депресії. Ми постій-
но щось читали і шука-
ли, куди б поїхати. Такі 
«щурячі перегони»… І 
щоразу сподівалися, що 
зараз пройдемо ще це – і 
все. Хоча нам озвучи-
ли: так не буде. Загалом 

я знайшла відсутність 
усього, і це допомогло 
мені почати зі старту. 
Якщо цього немає, – це 
треба зробити! Так ду-
мав і Роман.

Усі ті центри, що ми 
побачили – у Сумах, у 
Сумському районі, в 
інших містах, нам не 
підходили. Так, є до-
сить непогані заклади, 
але вони дають корек-
цію дозовано. Існує 
держпрограма: одній 
дитині необхідна певна 
кількість годин у рік на 
реабілітацію. А це кра-
пля в океані, – навіть не 
в морі!.. Такі дітки по-

требують щоденної ба-
гатогодинної реабіліта-
ції. Цього у державних 
закладах немає.

– Не маючи відповід-
ної освіти відкрити за-
клад для дітей із аутиз-
мом… Як на мене, чистої 
води авантюризм…

– Якби ми були зна-
йомі раніше, цього пи-
тання у вас би не ви-
никло! (сміється) Я, в 
принципі, авантюрист-
ка по життю. Не боюсь 
нового і це мене дуже 
виручає. По-друге, до-
помогла якась шалена 
любов до нашої дитини. 
Мені здавалося, свою 
тростиночку в такому 
стані я не зможу дові-
рити якимось людям і 
не контролювати про-
цес його лікування. Я 
по життю контролер. А 
начитавшись, що від-
бувається з такими ді-

тками у закритих за-
кладах… Коли батьки 
йдуть, і над ними… (ви-
мушена пауза) Ну, вони 
нікому там не потрібні. 
Я не хотіла, щоб Вла-
дислав знаходивсь у та-
ких умовах. До того ж, 
переїжджаючи, ми пла-
нували почати власну 
справу, відкрити кафе. 
Я розуміла, що все за-
лежить від мене – спо-
чатку треба прийняти 
рішення, а можливості 
з’являться пізніше. Це 
– закон Всесвіту, і він 

працює. І ще, я ніколи б 
не була домогосподинею 
(посміхається). Волон-
терством зі студентами 
займалась ще в Доне-
цьку, коли викладала в 
тамтешньому інституті 
міського господарства, 
на кафедрі менеджмен-
ту. Часто влаштовувала 
інтерактивні заняття 
поза аудиторією.

– Як ви пояснили 
своєму старшому сино-
ві, що його молодший 
братик – особливий?

– Не було у нас такої 
окремої розмови. Ми 
просто йому говорили, 



“СХОДИНИ”  № 13 Жовтень 2018

3

що молодшому треба 
більше уваги і так далі, 
але це було до певно-
го моменту… Зараз я 
усвідомлюю, що як не 
важко розподіляти час, 
не треба забувати і про 
себе. Ми з чоловіком ви-
їжджаємо на природу, 
де немає нікого. Це та-
кий релакс для віднов-
лення власного ресурсу. 
Придбали землю за міс-
том, зараз зводимо дім. 
Там ліс, і нікого немає. 
Роман сам споруджує 
будинок, який всього 
лише на 35 квадратів, 
але він наш, і ми скоро в 
нього переїжджаємо.

– Статус внутріш-
ньо-переміщеної осо-
би допоміг у відкритті 
власної справи?

– Допоміг. Не тому, 
що я – переселенка, тож 
«дайте мені»! Є багато 
грантових програм для 
переселенців. Дуже ба-
гато обладнання заку-
пили саме у рамках цих 
програм. Загалом сум-
чани допомагали. При-
ходила, наприклад, на 
ринок купувати штори 
для свого центру – ро-
били серйозні знижки. 
Один раз, правда, чула: 
та це там біженка від-
крила якусь «шарашку-
монтажку». І не варто 
ставати у позицію жерт-
ви – «ви нам винні». 
Місцеві жителі що вам 
винні? Влада, я згод-
на, а що сумчани нам 
винні? Нічого! Хочеш, 
щоб люди до тебе ста-

вилися добре, так само 
стався до них. Ось і все.

– Хто ваш надійний 
тил?

– Чоловік. А з ним 
удвох вдячні нашим ма-
тусям. Завдяки мамам 
ми маємо можливість 
відпочивати і набирати-
ся сил.

– На завершення 
розмови хотілося б по-
чути поради та реко-
мендації батькам, які 
виховують особливих 
діток, від мами, яка змо-
гла перебороти власні 

страхи і мобілізуватися 
заради своєї особливої 
дитини.

– Усі бояться сус-
пільної думки. Треба 
перестати боятися того, 
що скажуть інші люди, 
перестати соромитися 
своєї особливої дити-
ни. І стане легше, адже 

коли не сприймаєш і бо-
їшся, ти – закриваєшся, 
а діти все відчувають.

Спілкувалася
Лілія ГАФУРОВА,

медіа-студія «Контент»

Платон: «Хто хоче зрушити світ, 
нехай зрушить себе!»

*
Мелетій Смотрицький: «Од-

крийте сердечні очі ваші і пізнайте 
самих себе, пізнайте родителя і ро-
дительку ваших, усвідомте, в чиїм і в 
якім домі ви народилися»

*
Тарас Шевченко: «В своїй хаті – 

своя правда, / І сила, і воля»

Касіян Сакович: «За великі 
клейноди свободу тримайте / І за-
слугами більше її уміцняйте»

*
Богдан Хмельницький: «Все те, 

що буде зроблене проти, на твою ж 
таки голову і впаде»

*
Костянтин Ушинський: «Кож-

ному народові призначено відігра-
вати в історії свою особливу роль. І 

якщо він забув цю роль, то повинен 
піти зі сцени: він більше не потрібен»

*
Іван Франко: «Все, що йде поза 

рами нації, це або фарисейство лю-
дей, що інтернаціональними ідеала-
ми раді би прикрити свої змагання до 
панування однієї нації над другою, 
або хворобливий сентименталізм 
фантастів, що раді би широкими все-
людськими фразами покрити своє 
духовне відчуження від рідної нації»

ПРО ГРОМАДУ І СУСПІЛЬСТВО
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#Форумус:
XI Всеукраїнський
Студентський
відбувсь у Сумах

«Незанудна молодіжна подія 
в непопсовому місті», – саме 
під таким кредо з 17 по 20 жов-
тня на базі Конгрес-центру 
СумДУ діяв Всеукраїнський 
форум для активних студентів 
із усієї України. Упродовж чо-
тирьох днів учасники вчилися 
новому й ділилися власним 
досвідом із широкою аудито-
рією.

О
рганізаторами масш-
табного молодіжно го 
проекту висту пили 

дві сумські громадсь-
кі організації («Місто 
розумних» та «Сту-
дентське братство Сум-
щини») з їх основними 
партнерами – Британ-
ською радою в Україні, 
Міністерством молоді та 
спорту України, Управ-
лінням молоді та спорту 
Сумської ОДА. 

За словами цьогоріч-
ної координаторки за-
ходу Анастасії Боярчук, 
форум в одинадцяте тра-
диційно проводиться в 
Сумах, бо так вже скла-
лось історично. Саме у 
цьому місті у далекому 
2004 році почалась Ре-
волюція на траві: про-
тест студентів проти 
об’єднання трьох сум-
ських вишів. Революція 
згуртувала студентів із 
усієї України, що й при-
звело до створення та 
популяризації системи 
самоврядування у ВНЗ 
кожного міста. У Сумах 
же, незадовго після ре-
волюції, створилась ГО 
«Студентське братство 
Сумщини», за участі 
якої і виникла щорічна 
Всеукраїнська студент-
ська конференція, що 
згодом перейменува-
лась у форум.

Організатори XI 
Студентського форуму 
створили учасникам 
справжній інтенсив. 
Упродовж чотирьох 
днів на них чекали си-
муляційна гра/реалі-
ті-шоу «Останній сту-

дент», два лекційні дні, 
більше 20 спікерів (ав-
тори успішних студент-
ських або локальних 
проектів, медійники, 
представники Британ-
ської Ради в Україні), 
студентський нетвор-
кінг, екскурсія містом. 
Основною метою такої 
насиченої програми фо-
руму є створення май-
данчика для обміну 
досвідом, набуття на-
вичок, необхідних для 
розвитку студентського 
руху в Україні, виник-

нення мотивації для ре-
альної проектної діяль-
ності.  

До офіційного від-
криття форуму, окрім 
представників місце-
вої влади, приєднався і 
директор Британської 
ради в Україні Саймон 
Вільямс. 

Враження від захо-
ду в учасників сформу-
валися вже в перший 
день. Шквал оплесків, 
бурхливі обговорення, 
доброзичливі посміш-
ки аудиторії під час і 

після кожного виступу 
говорять самі за себе. 
Студентка одного з 
українських ВНЗ Тетя-
на зізнається, що на та-
кому заході вперше, але 
точно не в останнє: «По-
добається все. Організа-
ція тут на високому рів-
ні. Нас добре прийняли, 
поселили, нагодували, 
зібрали.

До студентського фо-
руму долучилось близь-
ко 200 студентів з усіх 
куточків України.

Богдана ШЕВЧЕНКО
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Леся Українка: «Не поет, хто забуває / Про 
страшні народні рани, / Щоб собі на вільні руки / 
Золоті надіть кайдани!»

Любомир Гузар: «Нам треба дуже багато пра-
цювати над собою, і серйозно працювати. І не 
дбати кожному виключно про свою кишеню, 
але дбати про загальне благо – тоді всім нам 
буде добре»


