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17 травня волонтери Києво-Святошинського ЦСПР на чолі з
психологом Оксаною Слєповою відвідали Вишнівську ЗОШ №2 з
повчальною виставою для малечі про пригоди у країні дорожніх
знаків. Ця діяльність ЦСПР відбувається в районі спільно з
газетою «Західне передмістя Києва».
У ролі чарівної ведучої виступала Марина Чорна (клуб
«Позитив»), у ролі Світлофорика – Олена Дзюбенко («Позитив»),
у ролі Дорожніх знаків – Каріна Борейко (клуб «Позитив»), у
ролі Кішки – Еля Котенко (ЗОШ№2), а у ролі Правопорушникабездушника – Єгор Тузюк (ЗОШ№2).
Найактивніші дітки Вишнівської ЗОШ, що брали участь у
конкурсах, залишилися найбільш задоволеними, адже отримали
призи: блокнотики та ручки від газети «Західне передмістя». З
відгуків діточок та їхніх вчителів було цілком зрозуміло, що
артисти справилися пречудово, незважаючи на дуже щільний
графік виступів. А ще було дуже приємно, що у залі панували
порядок та тиша, і юним акторам не доводилося відволікатися
від вистави. Тож, і дітки, і волонтери отримали максимум
задоволення, позитивних емоцій, зарядилися енергетикою на
подальші вистави. Наші люби волонтерчики, ВЕЛИКЕ вам спасибі
за те, що, як завжди, ви йдете пліч-о-пліч з нами).
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вихованці ліцею ім.І.Богуна
15 травня до Центру соціально-психологічної реабілітації
завітали 2-й, 3-й та 4-й взводи 7-ї роти НОК КВЛ ім. Богуна. А
завітали вони до нас на тренінг за темою «ВІЛ/СНІД», який
провела психолог ЦСПР Оксана Слєпова. Допомагала їй волонтер
Центру Катя Тирон, яка провела анкетування. Під час заняття
ліцеїсти брали участь у інтерактивному спілкуванні та
опитуванні, дивилися
тематикою заняття.

та

обговорювали

цікавий

фільм

за

Після тренінгу залишили ось такі відгуки:
• «Мені дуже сподобалося. Радий, що побував тут. Залюбки
прийду ще»;
• «Це було дивовижно»;
• «Мені дуже сподобався цей тренінг і я хочу по – більше
ходити на такі заходи»;
• «Я дуже радий, що сюди прийшов. Хотілося б частіше ходити
сюди. Хотілося б ходити не групою, а по одному, тому що всі
проблеми не можна розказати у групі»;
• «Дякую. Хотілося б, аби нас забирали частіше»;
•
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Мені

дуже

сподобалося. Особливо, вправа на знайомство. Я дізнався багато
цікавого про ВІЛ та СНІД. Хотілося б частіше приходити. Всього
найкращого!»;
• «Я дуже радий, що прийшов сюди та почув нову інформацію, яку
раніше не чув. Дуже хотілося б прийти ще раз та послухати про
інші не менш небезпечні хвороби»;

• «Весело було. Хотілося б пограти в якісь ігри»;
• «Я радий, що сюди прийшов. Я більше дізнався про СНІД. Хотів
би побажати наркоманам, щоб кидали цю гидоту та зайнялися
активно спортом»;
• «Дякую. Весело провели час»;
• «Прекрасно провели час. Не жалкую, що прийшов сюди. Бажаю
приходити сюди кожний тиждень»;
• «Дякуємо Вам за той час, який Ви віддали нам»;
• «Дякую, класно, сподобалося. Хочу ще раз сюди прийти. Хочу
поговорити на тему «Відношення молоді до дорослих»;
• «Все було відмінно! Давайте ми будемо частіше приходити до
Вас! Дякую»;
• «Дякую. Було дуже класно, частіше б так. Забирайте нас
частіше»;
• «Все було дуже круто. Мені сподобалося. Хочу частіше
приходити»;
• «Я радий, що сюди прийшов. Було весело. Сподіваюся, таке
буде частіше!»;
• «Будь –ласка, забирайте нас ще. Дуже сподобалося!»;
• «Гарна установа, прекрасні умови»;
• «Все круто. Я радий, що прийшов сюди»;
• «Дякую, було прикольно! Хочу ще поговорити про шкоду
паління»;
• «Було непогано. Хотілося б прийти ще раз на тему: «Оточуюче
середовище і люди»;
• «Сподобалося заняття. Було цікаво, весело, дізнався багато
цікавого. Не жалкую, що побував у цьому закладі. Велике

спасибі»;
• «Звісно ж, мені сподобалося. Було цікаво. Велике спасибі.
Хотілося б ще прийти. Все було супер!».

