
Социаль хезм?тк?р - ??н?р ген? т?гел

Июнь ае б?йр?мн?рг? бай. ?ле ген? тагы бер профессиональ б?йр?м билгел?п ?ттек. Ул
– социаль хезм?тк?р к?не.Шул у?айдан Мордовияне? т?рле почмакларында тагы бер
тапкыр бу ш?фкатьле профессия кешел?ре турында иск? алып х?рм?т к?рс?телде.
Социаль хезм?тк?р яхшылык, игелек, м?рх?м?тлек алып кил?че кешел?р профессиясе.
Алар к?п кен? ялгыз кешел?р ?чен х?тта и? кадерле затларга ?йл?н?.       Ки? к??елле,
игътибарлы ??м сабыр ш?фкать иял?ре ветераннар, инвалидлар, ?лк?н яшьт?ге
гражданнар, к?п балалы гаил?л?р, социаль яклауга ??м д??л?т ярд?мен? мохта?ларга
кыенлыкларны ?и?еп чыгарга булыша ??м аларда ?з к?чл?рен? ышаныч уята. Социаль
хезм?тк?р – ул ??н?р т?гел, ? яш?? р?веше, рухи хал?т.
Ялгыз кеше к??елен? юл табу, ата-ана назыннан м?хр?м калган баланы юату,
инвалидлар тормышын ?и?ел?йт?, гаил?л?рг? ?хлакый ??м матди ярд?м к?рс?т? – болар
барысы да социаль хезм?тк?рл?рне? к?нд?лек эше. Регионыбызда караучысыз калган
?би-бабайларны ?зен? сыендырган Картлар ??м инвалидлар йорты, барлык социаль
ярд?м чараларын халыкка ?иткер?че социаль яклау б?леге, чит кеше ярд?мен?
мохта?ларга, у?ышсыз гаил?л?рг? ?ылы учак, т?рбия, наз бир?че халыкка социаль
ярд?м к?рс?т?чел?р Ромодан районы Алтар авылында да яшил?р. Алар ике се?ел  -
Ишкинина Нурия ??м Ашимова Амира. Бу районда алар 21??, ? Алтарда ик?? булсалар
да сигез?р олы яшьт?ре кешег? ярд?м к?рс?т?л?р. Авыл ?иренд?, барыбызга да
билгеле, яш?? шартлары ш???рнеке кебек т?гел, катлаулы. Шу?а бернинди
кыенлыкларга да карамастан, ике се?ел ??рвакытта да авыл кешел?рен? ярд?м ит?рг?
?зер торалар. Ашамлыкларны да, даруларны да вакытында китереп бир?л?р, ?йне чиста
тоту да аларны? вазыйфаларына кер?, шифахан?г? кад?р озатып ??м алып кил?л?р,
психологларча ярд?м к?рс?т? д? алар кулы аша ?т?.  Барысын да инструкция буенча
гына эшл?п булмый, социаль хезм?тк?р ??н?р ген? т?гел, яш?? р?веше ??м ?ан хал?те
д?. Катлаулы, кешел?рг? бик т? кир?кле белгечлек, белем, квалификация ген? д? т?гел,
игътибарлылык, кеше х?лен? кер? бел?, ки? к??еллелек, кайгыртучанлык кебек ?хлакый
сыйфатларга ия булуын да тал?п ител? алардан. Апалы-се?елле шулай й?р?кл?ре
кушканча барысын да башкарып кил?л?р д?. М?с?л?н, т?р?з? ширмаларын б?йр?мн?рг?
юу, ?йг? ?ст?м? п?хт?лек кертк?ч, олыларны? к??елл?ре яктырып кит?, саулыклары,
б?хетл?ре арткан к?к була. Татар кешесе чисталыкны бик т? ярата. 
Нурия бел?н Амираны? контингентлары – авылда ялгыз яш??че олы яшьт?ге
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кешел?р.Кайберл?рне? балалары да бар, ?мма язмыш аларны еракка илтк?н. Ярд?м
кир?к булган кешел?рг?, ?йд? барлык шартлар тудырылса – 3 с?гать, ? шарлары
булмаган очракта – 6 с?гать килеш?д? карала. Нурия бел?н Амира, вакытларын
санамыйлар, к?пме ярд?м кир?кс?, шулкад?р булышалар.  Мо?а мисал иттереп 76 яшен
тутырган Галия Х?с?ен кызы Максиняева с?зл?рен? игътибар ит?рг? кир?к. 
- Галия-апа, х?ле? ничек? – дип сорый Ромодан районы социаль хезм?тне
тикшер?чел?р. Олы ханымны? т?нл? саулыгы бик т? борчып торган, хатт? ?ст?л
янындагы даруларына кад?р д? бара алмаган. Галия апа Нурия ханыма т?нл? с?гать
икед? шалтыратуы булган, ул килеп ярд?м к?рс?т?е булган, 20 минутлап вакыт ?т?г?
х?ле яхшырып китк?н. 
- Р?хм?тл?рем чиксез, бу изге ?анга, - ди Галия Х?с?ен кызы. - Мин, I группадагы
инвалид буларак, сигез аперация кичерг?нг?, еш кына социаль хезм?тк?рл?рне?
ярд?мен? таянам. Балаларым М?ск??д? яшил?р, яныма килеп тора алмыйлар, шу?а
Нурям?, и? якын кешег? ?йл?нг?н кешем?, мин бик ышанам ??м ??рвакыт аны? ярд?мен?
таянам. Ул минем туганым к?к булды. А?а ныклы с?лам?тлек, гаил? б?хете, рухи к?ч,
сабырлык, игелекле эшенд? у?ышлар телим.

  

Наил? Насырова
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