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Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатында оештыру
комитетына “көмеш” яшьтәге 60лап волонтер ярдәм итә. Аларның тормыш
тәҗрибәсе, зирәклеге, үз-үзләренә ышанычлары гомуми эшкә бик зур өлеш
кертә. “Көмеш” яшь волонтеры – өч оныкчыкның дәү әнисе булган Татьяна
Васильевна Никитина үзен бу эшкә ни җәлеп иткәнлеге һәм башкалар турында
сөйләп узды.
- Т ат ьяна Васильевна, ничек волонт ер булып кит үегез т урында сөйләгез әле.
-Мин һәрвакыт яшьләр белән эшләдем, шуңа күрә, Казанда көмеш яшь волонт ерлары хәрәкәт е
башлануга ук – бу 2012 елда булды – яшьләр гвардиясе белән булырга т еләдем. Бу акт ивлык т а,
азарт т а, мат ур һәм якт ы хис-кичерешләр дә! Үз т әҗрибәмне урт аклашасым, берочт ан яшьләрдән
үзем белмәгәннәрне өйрәнәсем дә килде. Әмма, иң мөһиме, волонт ерлык эшчәнлеге белән
шөгыльләнгән чакт а мөһим спорт вакыйгаларында кат нашырга һәм үз акт ивлыгыңны күрсәт ергә була.
Бу еллар эчендә дөнья һәм Европа чемпионат ларында булырга т уры килде. Волонт ер булмасам,
моның кадәр ярышларда була алмас идем.
- Спорт ярышлары сезнең өчен шулкадәр кызыклымы?
- Ст удент елларымда мин, физкульт ура дәресләреннән азат ит елгән булсам да, ат у белән дә, йөгерү
белән дә шөгыльләндем. Үземне беркайчан да физкульт урадан азат ит еп т оймадым. Мөмкинлегемә
карап, ярышларда һәрвакыт кат наша идем. Шуңа күрә минем өчен спорт ул акт ивлык, т ормыш,
хәрәкәт !
- Сез волонт ер сыйфат ында Универсиаданы да уздыгыз. Волонт ерлык хәрәкәт ендә алга т аба да
калыр өчен үзегезгә нинди уңай якларын т апт ыгыз?
- Без күп нәрсәләр аша уздык,күпне күрдек, күп җирләрдә кат нашт ык. Шулай булуга да карамаст ан,
алган т ойгылар, хис-кичерешләр бер дә кимеми, арт а гына бара. Бу күренекле кешеләр һәм яшьләр
белән яңа очрашулар. Мине аларның акт ивлыгы, аларның ярдәмгә әзер т орулары, яхшы
күңеллелекләре, елмаюлы йөзләре шат ландыра. Бүген безнең белән шундый яшьләр булганга бик
сөенәм!
- Д Ч-2015т әге эшчәнлегегез т урында сөйләгез әле.
- Без биредә Ф ИНА паркы т өркемендә эшлибез. Мин сәхнә админист рат оры ярдәмчесе булып
саналам, бу инде барлык арт ист ларны каршы алу дигән сүз. Аларга урыннарын билгеләргә, сәхнәгә
чыгарга, аларга иҗат өчен барлык шарт лар т удыру дигән сүз.
- Мондый эш белән ярышларны карарга өлгерәсезме соң?
- Әйе, әлбәт т ә. Безнең “көмеш” волонт ерлар бар җиргә дә өлгерәләр – ха-дайвингка да, ачык суда
йөзүгә дә. Кая да булса бару мөмкинлеген ычкындырмаска т ырышабыз. Бер-беребезгә
шалт ырат абыз, билет лар т абабыз.
- Волонт ерлык эшчәнлегеннән т ыш ни белән шөгыльләнәсез?
- Мин эшлим, белгечлегем буенча психолог һәм мат емат ик. Элегрәк социаль эшчәнлек белән
шөгыльләндем, хәзер социаль т емаларга анкет алар т ут ырт ам, бу да мине бик нык җәлеп ит ә һәм яңа
белемнәр бирә.
- Гаиләгез сезнең волонт ерлык эшчәнлеге белән шөгыльләнүегезне хуплыймы?
- Билгеле. Инде 3 оныкчыгым булуга һәм алар белән генә шөгыльләнергә мөмкин булуга да
карамаст ан, балаларым минем үземнең дә кызыксынуларым булуны аңлыйлар. Д өреслект ә, мин
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барына да өлгерәм: эшчәнлек белән шөгыльләнергә дә, оныкчыкларым белән очрашырга да,
күргәннәрем белән урт аклашырга да.
- Оныкчыкларыгызны волонт ерлык эшчәнлегенә т арт ырга т еләмисезме?
- Әйе! Аларны да шуңа т арт ам. Хәзер инде яшьләре буенча аларның волонт ерлык эшчәнлегенә кереп
кит ү мөмкинлекләре бар.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы дөнья чемпионат ы Оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е

ЯҢАЛЫКЛАР Т АСМАСЫН АЧАРГА
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