Компанія «Монсанто Україна» допомагає людям з особливими потребами
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У червні 2015 року громадська організація «Відкриті серця» відкрила тренувальний центр для людей з
особливими потребами в селі Дорожньому Вінницької області. Цей центр був збудований у рамках одного з
проектів, підтриманих програмою соціальних інвестицій «Україна — житниця майбутнього» компанії «Монсанто
Україна». Новий центр обладнано смугою перешкод та спортивними тренажерами, розробленими та адаптованими
з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями — тренування на такому обладнанні допомагатиме їм
справлятися з перешкодами, з якими вони стикаються у повсякденному житті. «Ми хочемо, щоб наші діти були
незалежними, щоб вони могли навідуватися у гості до друзів або займатися спортом, коли тільки забажають —
як звичайні люди. Тож ми вирішили створити тренувальний комплекс, що складається з імітацій перешкод, з
якими люди на інвалідних візках стикаються щодня. І ми дуже раді з того, що відкрили такий унікальний для
України комплекс», – відзначила Світлана Демко, керівник громадської організації захисту та допомоги інвалідам
«Відкриті серця». На додачу до роботи з тренажерами, у центрі організовано кілька майстерень рукоділля, в яких
діти з особливими потребами та місцеві діти можуть разом плести вироби з лози, вишивати та малювати.
Церемонія відкриття комплексу розпочалася з театралізованого виступу дітей, після якого відбувся
мультиспортивний захід за участю понад 100 дітей з особливими потребами. Для урочистого відкриття центру
були запрошені представники «Монсанто Україна», інші люди, що сприяли створенню центру шляхом надання
волонтерської чи фінансової допомоги, а також представники організацій людей з особливими потребами з
різних куточків нашої країни.

Програму соціальних інвестицій «Житниця майбутнього» компанія «Монсанто Україна» започаткувала у 2013 році
з метою покращення життя сільських громад в Україні. Програмою передбачено надання грантів неурядовим
організаціям для реалізації проектів, спрямованих на розвиток освітніх можливостей, а також зміцнення та
розширення можливостей місцевих громад та малого підприємництва на селі. У 2014 році було надано шість
грантів на загальну суму близько 1 мільйона гривень, а незабаром кошти на реалізацію своїх проектів отримають
ще п’ять переможців конкурсу в 2014-2015 роках.

Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна
сприйматися в якості гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших
факторів. Монсанто не принимає зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено
письмово.
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