Волонтерська
робота
спеціалістів ЦСПР і їх вірних
помічників
за
проектом
«Безпека
на
дорозі»
завершена!!!!
Напружена робота за спільним проектом Центру та «Західного
передмістя Києва» «Безпека на дорозі» добігла свого кінця.
Позаду репетиції, тривалі «гастролі» навчальними закладами
району, хвилювання юних акторів, захват і радість маленьких
глядачів.
Вистава «Пригоди в країні дорожніх знаків» пройшла в 13 школах
району в містах Боярка та Вишневе, у селах Софіївська
Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Білогородка, Гореничі,
Гатне, Петрівське та під час Боярських велоперегонів
«Дивогонка». Всього відбулося 20 вистав, які переглянуло 2059
учнів початкових класів Києво-Святошинського району.

Умови для виступів були різні: десь були актові зали із сценою
та мікрофонами, в інших школах – спортзали із поганою
акустикою чи звичайні класи. Так само по-різному і глядачі
зустрічали вистави. Була тиша і захоплення дійством, а іноді –
шум і через це деяка розгубленість артистів. Була підтримка
вчителів, і була їх повна байдужість. Але декілька прикрих
епізодів не змогли зруйнувати загальну атмосферу добра,

взаємодопомоги, дитячого свята.
У проекті в якості акторів загалом взяли участь 20 дітей та
підлітків від 5 до 15 років. Було підготовлено дві повноцінних
волонтерських команди і декілька команд-дублерів. Марина Чорна
взяла участь у 16 виставах, Олена Дзюбенко – у 13, а Дмитро
Чапля виступав у трьох ролях (Порушник, Кіт, Світлофор) і
кожної миті був готовий в умовах раптового форс-мажору грати
чотири з п’яти ролей спектаклю.
Назвімо дітей-волонтерів, котрі своєю самовідданою працею,
можливо, рятують дитячі життя, навчаючи малечу безпечній
поведінці на дорозі.
Це Марина Чорна (ЗОШ №1, 8-б кл.); Карина Борейко (ЗОШ №1, 8б кл.);
Катерина Тирон (ЗОШ №1, 9-б кл.); Олена Дзюбенко
(Боярський коледж екології та природних ресурсів); Кирило
Дучко (ЗОШ №1, 5 кл.); Вероніка Денисюк (ЗОШ №2, 8 кл.);
Дар’я Поправка (ЗОШ №2, 8 кл.); Юлія Леонова (ЗОШ№ 2, 8 кл.);
Катерина Жмишенкова (ЗОШ №2, 8 кл.); Елеонора Котенко (ЗОШ№ 2,
8 кл.); Єгор Тузюк (ЗОШ №2, 8 кл.); Марійка Чапля (д/с
«Спадкоємець»); Дмитро Чапля (ЗОШ№ 3, 6-в кл.); Марина
Розсахацька (ЗОШ №3, 6-в кл.);
Даніїл Баркалов (ЗОШ№ 3, 7-б
кл.); Вікторія Смульська (ЗОШ№ 4, 6 кл.); Олександр Терлига
(ЗОШ№ 4, 6 кл.); Владислав Дзісь (ЗОШ №4, 6 кл.); Леонід
Радзіховський (ЗОШ №4, 6 кл.); Роман Клименко (ЗОШ №4, 6 кл.).
Особливо приємно, що всі ці діти залюбки брали участь у
проекті. Більше того, вони запрошували на вистави батьків і
друзів. А деякі з їхніх однокласників теж висловлювали
побажання «записатися до театру». Проект виявився не тільки
корисним, але й надзвичайно вдалим з точки зору емоційності і
святковості цього дійства.

