Дитяча
програма
«Країна
здоров’я» завітала до дітей
с. Уланів
Згідно з планом проведення заходів по відзначенню 500-річчя
Реформації, на Вінниччині відбулася незвичайна подія . Вперше
у с. Уланів (Хмільницький район) 11 травня пройшла дитяча
розважально-пізнавальна програма
залучила 250 дітей та 50 батьків.

«Країна

здоров’я»,

яка

У рамках проекту R500 протягом року по всій країні
відбуваються дитячі, молодіжні, розважально-пізнавальні і
соціальні програми. Вони спрямовані на реформу особистого
здоров’я та способу життя дітей та молоді — майбутнього
української нації.

На місцевому стадіоні та в парку ім. В. Тарноградського
11 травня були розташовані вісім тематичних станцій «Країни
здоров’я»: «Сонце», «Чисте повітря», «Здорове харчування»,
«Фізичні вправи», «Вода», «Стримання від шкідливих звичок»,
«Відпочинок», «Довіра Богові». На стадіоні, що знаходиться
поруч із парком, були розташовані розважальні атракціони:
батути, канат, скакалка, великі коси, парашут, великі
бульбашки, тунелі, дитяче караоке. Все це створювало неабияку
атмосферу радості та задоволення серед дітей. Особливо
сподобалися дітям Мішка Гошка та Зайчик Вуханчик, котрі не
лише розважали дітлахів, а й дарували їм цінні подарунки.
З 11-ї ранку вихователі місцевого дитячого садочка почали
групами приводити дітей, а з 12:00 до «Країни здоров’я»
завітали першокласники Уланівської ЗОШ І-ІІІ ст., потім і
старшокласники. Були також відвідувачі і з сусідніх сіл.
Загалом у заході взяли участь більше 250 дітей та 50 батьків,
які виявили зацікавленість та проявили високу активність
у програмі.

Уланівська громада Церкви адвентистів сьомого дня налічує лише
17 осіб, і мала переживання стосовно проведення «Країни
здоров’я», але, як свідчать віряни, Господь вкотре показав їм,
що Він живий і діяльний. Одним із яскравих досвідів у
проведенні заходу було те, що, незважаючи на різке похолодання
напередодні та несприятливий прогноз погоди, Бог звершив чудо,
відповівши на молитви громади: у день проведення програми дощ
припинився, засяяло сонце, а температура повітря зросла до
17 градусів тепла. Таким чином, програма відбулася у найкращих
умовах. Цікаво, що наступного дня знову сталося різке
похолодання, почався дощ та заморозки.

Віряни кажуть, що подібних благословень у проведенні програми
було багато: і стосовно спонсорів «Країни здоров’я», і
команди, адже для здійснення цієї акції до місцевої громади
приєдналися члени адвентистських громад с. Сальниця,
м. Хмільник, м. Літин, м. Новоград-Волинський. Особливу подяку
громада висловлює пастору Михайлу Кумчаку та його дружині
Світлані, які приклали неабиякі зусилля для організації та
проведення «Країни здоров’я».
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