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Шановний Сергію Миколайовичу!
Комунальний соціально-медичний заклад «Меджибізький дитячий будинокінтернат» заснований у 1960 році. Станом на 11.11.2013р. в дитячому будинку
проживає 60 вихованців в тому числі 38 дітей. Усі вихованці мають статус дитиниінваліда або інваліда з дитинства, серед них є діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування.

Діти за своєю природою дуже допитливі, здібні до творчості, їх світ повний
відкриттів. Потяг до знань закладений в них від народження, але, на жаль, вони
не можуть самостійно реалізувати всі свої мрії і вподобання в зв’язку із важкістю
своїх недуг, таких як ДЦП, важка та глибока розумова відсталість, тетрапарез,
мікроцефалія, синдром Дауна, судомні напади та багато інших.

Наш колектив докладає усіх зусиль для належного догляду та виховання
підопічних, які, на жаль, неспроможні самостійно вирішувати свої життєві
проблеми. Кожна дитина оточена увагою та турботою.

За останні роки в Будинку-інтернаті значно покращено житлові умови, що
забезпечують вихованцям комфорт особистого життя, підкреслюють домашню
атмосферу, сприяють набуттю, розвитку та підтримці самостійних навичок.
Проведено капітальний ремонт спального корпусу, замінено вікна та двері на
енергозберігаючі та утеплено фасад.
Минулого року в нашій інтернатній установі було обладнано сенсорну кімнату.
Спокійна кольорова гама середовища, м’яке світло, приємні аромати – це все
можливості сенсорної кімнати, які допомагають дитині максимально розслабитись
та заспокоїтись.

Крім того, облаштовано реабілітаційну кімнату, заняття у якій сприяє активному
відновленню рухових функцій організму та поліпшенню фізичного розвитку дітей.
Однак, наразі виникла гостра необхідність в оновленні та придбанні меблів.
Звертаємося до Вас з проханням, по-можливості, допомогти нам у досягненні
поставленої мети та надати нашій інтернатній установі благодійну допомогу згідно
з додатком для подальшого створення комфортних умов проживання вихованців.

Додаток: на 2 арк.

З повагою
Директор Будинку-інтернату

С.В.Кирилюк
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1. Шафа для одягу з дверцятами– 10 шт.
Ширина. . . . . . . 1 200 мм
Висота. . . . . . . 2 000 мм
Глибина. . . . . . 600 мм

2. Тумбочка приліжкова – 10 шт.
Ширина. . . . . . . 500 мм
Висота. . . . . . . 700 мм
Глибина. . . . . . 400 мм

3. Ліжко дитяче – 10 шт.
Ширина. . . . . . . 800 мм
Висота. . . . . . . 950 мм
Довжина. . . . . 1 500 мм
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