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11 травня 2011 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації відбувся семінар заступників з
виховної роботи, присвячений низці актуальних питань –
оздоровлення школярів, функціонування літніх пришкільних
таборів тощо. На семінарі були присутні заступники з виховної
роботи всіх шкіл Києво-Святошинського району. Головував на
семінарі представник відділу освіти Києво-Святошинської
державної адміністрації Драчук А.П.
Першим питанням було заслухано звіт Центру про успішне
завершення проекту «Сімейне порозуміння», що був
профінансований Боярською міською радою. Про хід реалізації
проекту та перспективи використання напрацювань у подальшій
роботі освітян поінформувала керівник інформаційно-аналітичної
служби ЦСПР, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою
М.І.Кириленко. Марія Іванівна докладно розповіла про мету та
завдання проекту, а також зачитала численні позитивні відгуки
дітей та батьків. Цей проект базується на авторських розробках
спеціалістів Центру і покликаний підвищити рівень розуміння
між батьками та підлітками. Тренінгові заняття за проектом
були дуже результативними та зворушливими. Підлітки писали
звернення до своїх батьків із проханням зрозуміти їх, більше
проводити з ними часу, приділяти їм більше уваги, поважати їх
приватність та особисте життя, любити їх нарівні із меншими
братиками чи сестричками.
Освітяни високо оцінили реалізований проект та висловили ряд
побажань щодо подальшої роботи спеціалістів Центру з
проблемами, пов’язаними із сімейним порозумінням. Зокрема,
дехто з присутніх попросив розробити тренінгові заняття або
навіть написати проект, у якому увага акцентувалася на

обов’язках підлітків.
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Анатолій Петрович наголосив на тому, що у 2011 році
оздоровленню дітей приділяється особливо велика увага та
ознайомив присутніх із законом Міністерства освіти «Про
оздоровлення дітей», районною програмою, розпорядженням голови
К.-Св. райдержадміністрації про оздоровлення дітей. У 2011
році знову запрацюють пришкільні табори. Анатолій Драчук
висловив сподівання, що всі заклади соціокультурної сфери
спланують на цей час роботу так, щоб залучити дітей до
змістовного використання часу: екскурсії, тренінги, майстеркласи і т. ін. Києво-Святошинський центр у свою чергу також
розробив план заходів, щоб також долучитися до цієї масштабної
роботи.

