Щаслива родина – міцна громада та країна!

31 серпня у центрі громади – селищі Нові Стрілища – відбулося грандіозне свято для всієї
родини – фестиваль «Щаслива родина – міцна громада та країна!».

Святкування розпочалося молебнем у церкві Успіння Пресвятої Богородиці та урочистою
ходою, участь у якій взяли вихованці дитячого будинку для хлопців «Родинний дім «Жива
перлина» у с. Бортниках та діти громади.

Основна програма, що відбувалася на місцевому стадіоні, теж розпочалася зі спільної
молитви, яку відслужили священники Новострілищанського деканату декан о. Роман
Став’яж, о. Андрій Соколовський, о. Анатолій Доманський, о. Василь Хемій та парох
Нових Стрілищ о. Василь Прищ. Прозвучав духовний гімн «Боже Великий, Єдиний». До
жителів громади, учасників та гостей свята з вітальним словом звернулася голова
Новострілищанської ОТГ Галина Козяр. Привітати жителів громади приїхали поважні
гості – голова Бібрецької ОТГ Роман Гринус та секретар Рогатинської міської ради
Галина Богун.

У програмі фестивалю на гостей та учасників свята чекали ігрові та розважальні зони,
атракціони, майстер-класи, фейсарт, фотозона, для найактивніших дітей -подарунки.
Крім цього, для малечі було представлено циркове шоу і частування. На території
фестивалю діяли інформаційні майданчики «Лікар для кожної родини», від молодіжної
ради «Джерело», комунальних закладів «Публічна бібліотека» та Палац культури. Також
охочі мали змогу придбати сувенірну продукцію із логотипом громади та фестивалю.

Виручені кошти підуть на придбання шкільного приладдя для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування.
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Також відбувалося чимало інших активностей, зокрема в приміщенні ліцею ім. Миколи
Лебедя пройшов міжобласний шаховий турнір з нагоди святкування Року родини в
Новострілищанській ОТГ. Переможець турніру Вадим Селядин (Рогатинська ДЮСШ),
друге місце – Андрій Кобрій (Гніздичів), третє – Петро Лисий (Рогатин). Наймолодша
учасниця турніру – Любов Олексин, найстарший – Орест Васильович Турчин.

Різноманітною була й концертна програма, яку підготували аматорські колективи і
талановита молодь громади, зокрема колектив Новострілищанська ОТГ «Стрільчичі»,
юні виконавці Юлія Кибало, Оля Борачок, Христина Шельвах, Вікторія Масна,
танцювальний колектив ККЗ «Палац культури Новострілищанської ОТГ». Родзинкою
концерту стали виступи заслуженого артиста України Павла Доскоча, відомого гурту
«МалДіви», колективу Тростянецької ОТГ «Калинове намисто» та хедлайнера
фестивалю Андрія Заліска. Ведучі заходу – Роман Верес та Олена Став’яж, менеджер
заходу Яна Юрцин.

Фестиваль сім'ї – безпрецедентна подія у Новострілищанській громаді, адже досі ще
ніколи не проводились настільки масштабні свята, центром котрих є сім'я. Основна ціль
фестивалю – наголосити на важливості розвитку сімейних цінностей, а також
підтримати сім’ї, які проживають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт,
пропагування сімейних форм виховання дітей. З цією метою організатори намагалися
об'єднати державні інституції, бізнес, засоби масової інформації та церкву.

- Дітям із важких родин часто не вистачає тепла, а одне із найтепліших, сонячних свят є
свято сім’ї. Ми хочемо, щоб діти відчули себе частиною великого світу, де, безумовно, є
місце для них, - зазначила заступник голови оргкомітету, начальник Служби у справах
дітей Новострілищанської селищної ради Олена Став’яж.

- Ми хотіли подарувати людям свято, подарувати позитивні емоції. Людина щаслива тоді,
коли має хороші, міцні і глибокі взаємини, адже це є найбільшою потребою кожної
особистості. Тому ми хочемо піднімати авторитет сім’ї, авторитет батька, авторитет
матері, допомагати, можливо, десь просто ідеями щодо того, як діти та батьки можуть
проводити час разом, як вони спільно можуть вирішувати побутові негаразди. Та
найголовніше – популяризувати сімейні форми виховання, щоб якомога менше дітей
опинялося в інтернатах. Тож якщо є люди, які готові стати батьками, вони мають знати,
що в них є можливість взяти під своє виховання дитину і стати щасливою сім’єю, –
зазначила голова Новострілищанської громади Галина Козяр.
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Організатор фестивалю – Новострілищанська селищна рада. Організатори висловлюють
вдячність спонсорам та меценатам заходу за неоціненну підтримку, зокрема БФ «Добре
серце» Олега Канівця, «AgroGeneration», Ходорівському м’ясокомбінату, ПАФ «Кнісело»,
магазину «Євангеліна», підприємцям Василю Скорику, Ігорю Богачевському, Наталі
Сабалі, Василю Мелеху, Катерині Гарді, Любові Верес, Богдану Рабу, Ірині Турчин,
Оксані Штурипіті, Любові Чмир, Ростиславу Тітику, Миколі Репеті.

Добрі справи не закінчуються. За зібрані під час фестивалю кошти буде придбано
необхідні речі для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Оксана ФРАНКІВ.
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