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Активістка – це стан душіАктивістка – це стан душі
У первинці ПМГУ Дніпровського металургій-

ного заводу Наталію Ковальчук пам’ятають як 
небайдужу, відповідальну і дуже творчу люди-
ну. Понад 40 років пропрацювавши в підрозді-
лах соціальної сфери, вона брала участь в ор-
ганізації більшості масових заходів – робітничих 
спарта кіад, конкурсів художньої самодіяльності, 
святкових шоу до різних дат, була надійним то-
варишем для профспілкових активістів. І зараз, 
перебуваючи на заслуженому відпочинку, не 
втрачає з ними звязок. Завдяки цьому в проф
комі знають: діяльна натура Наталії Олексіївни 
з віком не змінилася.

Сьогодні, в умовах широкомасштабної військової агресії росії проти України, жінка спря-
мовує свою енергію на волонтерські проєкти. До першого з них долучилась фактично з 
перших днів війни: з 6 березня і аж до осені працювала в центрі матері та дитини. Він роз-
ташований на залізничному вокзалі Дніпра: через нього пройшли тисячі вимушених пере-
селенців, яким тут допомагали зорієнтуватися та вирішити, як діяти далі. А також годува-
ли, зігрівали, знаходили одяг та можливість прийняти душ, допомагали з дітьми. Зрештою, 
багатьох було потрібно просто вислухати, поспівчувати, обійняти.

Наталія Ковальчук розповідає, що були дні, коли доводилось працювати по 12 годин та 
більше, настільки великим був потік біженців з гарячих точок. Декого привозили, забираючі 
з підвалів та укриттів, звідки вони не виходили тижнями. Діти, старенькі, люди у розпачі… 
дехто втратив рідних, домівку, все минуле життя. Інколи за добу приймали понад 500 осіб. 
Чергові волонтери заспокоювали їх та робили все можливе, щоб полегшити їхнє становище.

До центру приїздили також зі своїми улюбленцями: котиками, собаками, птахами. Ціка-
во, що більшість поводилася тихо, наче відчуваючи скруту господарів. Якось навіть дове-
лося допомагати одній загубленій кішці повернутися до хазяйки, яка поїхала до Києва та 
дуже сумувала за тваринкою.

Крім того, Наталія Олексіїв-
на брала участь в інших ініціати-
вах, зокрема, у зборі смаколиків 
для воїнів ЗСУ. За свою актив-
ність отримала подяку від місь-
кого об’єднання волонтерів. Од-
нак найбільшою винагородою за 
свою роботу на користь інших 
вважає не її, а відчуття причет-
ності до важливої, потрібної, 
найголовнішої на сьогодні спра-
ви – наближення нашої Перемо-
ги над ворогом. А ще зазначає, 
що досвід волонтерства за сво-
єю сутністю близький до досвіду 
профспілкової роботи: тут теж 
вчишся бути сильним і надихати 
своїм прикладом інших.
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