Інформаційно-просвітницькі
зустрічі до Дня знань
Психолог Оксана Слєпова, директор ЦСПР Ангеліна
Лахтадир, психолог Юлія Маджарська
1 вересня 2012 року до Дня знань директор Києво-Святошинського
центру соціально-психологічної реабілітації населення Ангеліна
Лахтадир та спеціалісти ЦСПР Оксана Слєпова та Юлія Маджарська
провели низку інформаційно-просвітницьких зустрічей на тему
здорового способу життя. Цільова аудиторія – це діти та
підлітки історичної частини міста Боярка, їх батьки та
педагогічний колектив Боярської загальноосвітньої школи №1.
Крім роз’яснювальних бесід по здоровому способу життя на
територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, всі учасники цієї широкомасштабної акції були
поінформовані про напрямки діяльності Центру, про різні заходи
та клубну діяльність ЦСПР, були запрошені на урочисте
відкриття «Сімейної майстерні» в рамках діяльності клубу
«Релакс», що матиме місце 8 вересня. Бажаючі отримали первинні
психологічні консультації. За шкільною традицією організатори
та виконавиці цієї акції отримали від вдячних дітей та
дорослих квіти.

Флешмоб від «Позитиву» та
інші молодіжні заходи до Дня

знань
1 вересня 2012 року учасники молодіжного клубу «Позитив»
провели флешмоб та ще кілька яскравих акцій в історичній
старій частині Боярки – на території ЗОШ№1 та у магазинах. Всі
ці заходи були присвячені здоровому способу життя.
Нагадаємо, що флешмо́
б, або «миттєвий натовп» (від flash mob:
flash – спалах; mob – натовп) – це завчасно спланована масова
акція, під час якої велика група людей (моббери) з’являються у
громадських місцях, виконуючи
сплановані дії (сценарій), а
потім розходяться. Флешмоб розрахований на випадкових
глядачів, викликає яскраві змішані почуття здивування,
цікавості та навіть співучасті.
Флешмоб від «Позитиву» полягав у тому, що кожен з учасників
дійства заготовив аркуш з однією із літер, при складанні яких
утворювалась фраза
«МИ НЕ ПАЛИМО, А ВИ?». Підлітки
неочікувано з’являлися в місцях скупчення людей та одночасно
підіймали свої літери вгору, чим привертали увагу великої
кількості глядачів.
Потім, позитивчики підходили до людей різної вікової категорії
з гігантською цигаркою та просили написати на ній, чому не
варто палити.
А ще був веселий плакат, який називався «Корисні звички»: на
ньому кожен бажаючий писав альтернативи шкідливих звичок.
Насамкінець активісти «Позитиву» пройшлися магазинами, що
розташовані найближче до навчальних закладів, із власноруч
виготовленими плакатами, на яких було написано:
«Ми не
продаємо цигарки і алкоголь неповнолітнім» та просили дозволу
у продавців розмістити ці плакати. У трьох магазинах дозволили
розмістити ці плакати, у трьох інших – ні. Жіночці-продавчині,
яка була найбільш привітною до
підлітків та без вагань
дозволила повісити плакат,
молодь подарувала букетик
квітів.
Дякуємо за допомогу у підготовці та у проведенні флешмобу та
інших заходів по пропаганді здорового способу життя Олені
Дзюбенко, Камілі Мусаєвій, Оксані Журбас, Марині Чорній,

Тетяні Лаврик, Ользі Руденко, Аліні Котовій.

