Засідання клубу “Активіст”
При Києво-Святошинському Центрі соціально-психологічної
реабілітації населення з 2013 року розпочав активну роботу
новий цікавий клуб – «Активіст».
Найбільш активними
учасниками клубу є працівники Центру громадської активності
(структурний підрозділ Боярського будинку культури) В’ячеслав
Сенчук, Анна Фломбойм, Тетяна Чіркова та представники ГО
«Центр розвитку громад» Ангеліна Лахтадир, Марія Кириленко,
Ольга Ковчан.
26 лютого 2013 року на засіданні клубу “Активіст” було
обговорено результати реалізації Програми підтримки
громадських ініціатив на 2012 рік та перспективи реалізації
аналогічної Програми у 2013 році, що вже прийнята Боярською
міською радою.
Друга частина засідання була присвячена обговоренню Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства у КиєвоСвятошинському районі на 2013 – 2015 роки. Було визначено ті
заходи за програмою, до виконання котрих можуть долучитися
всі три Центри: ГО «Центр розвитку громад», Центр громадської
активності та Центр соціально-психологічної реабілітації, що
системно діють у тісному партнерстві.
Запрошуємо членів громадських організацій міста Боярка та
Києво-Святошинського району до співпраці! Клуб “Активіст”
чекає на вас!

Центр громадської активності:

перша зустріч з квартальними
Наразі в Центрі громадської активності завершується етап
вирішення ряду організаційних питань (розробка посадових
інструкцій, узгодження з міською радою основних напрямків
роботи, планування діяльності тощо). Проте це не заважає
проведенню робочих зустрічей з представниками міської влади,
ЦСПР та громадськості.
28 січня 2013 року за участі директора ЦСПР Ангеліни Лахтадир
вже відбулась дебютна зустріч із кількома квартальними з
історичної частини міста. Небайдужими до долі Боярки та
активними діячами окремих кварталів виявилися корінні мешканки
цих місць Смоляр Зінаїда Василівна, Бондар Таїсія Григорівна,
Майданнік Любов Трофимівна. На зустрічі були обговорені
найактуальніші питання життєдіяльності декількох кварталів та
озвучено низку проблем. Зокрема, з’ясувалося, що обладнання
вуличних ліхтарів проводкою та лампами для бодай мінімального
освітлення вулиці виявилося “надскладним завданням” для
відповідних служб. Згадали також і про міське кладовище по
вулиці Шевченка, яке конче потребує впорядкування. Не менше
хвилює те, що функціонування каналізаційної системи двох
двоповерхових багатоквартирних будинків по вулиці Франка під
впливом низки обставин повністю покинуте напризволяще.
Внаслідок
цього
«свіженька»
каналізація
потрапляє
безпосередньо до найближчого рівчака, який у свою чергу впадає
в русло р. Притварка.
Усі присутні жваво обговорили болюче питання вивозу сміття з
приватного сектору. Зі слів присутніх квартальних, кількість
укладених договорів на вивіз сміття вкрай мала. Наші безцінні
активістки-квартальні розповіли, що особисто зверталися до
багатьох своїх сусідів з пропозицією (та навіть з проханням)
укласти
договір на вивіз сміття, але відповіддю на ці
звернення виявилося звичайне ігнорування. Більшість мешканців
приватного сектору міста, мабуть, мають з цього приводу власну
думку, котру також будуть вивчати спеціалісти Центру. Тож для

ефективного вирішення згаданих проблем доведеться дослідити
їх докладніше та спільними зусиллями із залученням
відповідальних за ці напрямки структур відшукати та
запропонувати зацікавленим сторонам та відповідальним особам
дієві заходи та можливі варіанти вирішення.
Запрошуємо до діалогу інших квартальних, голів ОСББ, активних
громадян. Разом зробимо нашу Боярку кращою.
Слідкуйте за діяльністю Центру у наступних публікаціях.
В’ячеслав СЕНЧУК,
методист по роботі з громадськістю
комунального закладу “Будинок культури”

У
Боярці
з’явився
Центр
громадської активності
У складі комунального закладу “Будинок культури” Боярської
міської ради за підтримки Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації (далі – ЦСПР) та у
співпраці з ГО «Центр розвитку громад» створено Центр
громадської активності (далі – Центр). Центр є підрозділом
Будинку культури, а працюватиме він здебільшого на базі ЦСПР
(директор – Ангеліна Лахтадир).
Метою створення Центру громадської активності є залучення
жителів Боярки до громадської роботи та благодійної
діяльності; налагодження соціального партнерства між владою,
бізнесом і громадськістю; підтримка громадських ініціатив;
координація діяльності та методична підтримка громадських

організацій. Центр опікуватиметься такими питаннями, як
організація та проведення конкурсів соціальних проектів;
організація навчальних заходів для ГО; проведення
соціологічних досліджень міського рівня; сприяння у створенні
об’єднань громадських організацій, клубів та груп підтримки
соціальної спрямованості; організація та проведення
громадських слухань, зустрічей із представниками влади;
розробка та втілення у життя соціальних проектів; залучення
інвестицій у розвиток міста Боярка.

Над усім цим працюватимуть три спеціаліста: В’ячеслав Сенчук –
методист із роботи з громадськістю, Анна Фломбойм – методист
із роботи з програмами та проектами і Тетяна Чірікова –
методист із напрямку «соціологія».
В’ячеслав СЕНЧУК,
методист по роботі з громадськістю
комунального закладу “Будинок культури”

Щодо ситуації навколо нашого
Центру
Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення та його інформування з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи
був створений як структурний
підрозділ МНС України у 2000 році за підтримки Чорнобильської
програми ООН. Центр базується на правах оренди в частині
приміщень будівлі, що належить Київській обласній дитячій

лікарні, яка в свою чергу підпорядковується департаменту
охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.
Рішенням Київської обласної ради встановлено Порядок надання в
оренду майна, і для Центру щомісячна орендна плата обрахована
в сумі 4 968,30 грн.
Міським головою Тарасом Добрівським ініційовано та підписано
листи-звернення до голови Київської обласної ради та голови
Київської обласної державної адміністрації з клопотанням
надати пільги зі сплати Центром орендної плати, залишивши її у
розмірі 1 грн.
Міський голова також провів декілька робочих зустрічей та
переговорів з іншими керівниками різних рівнів щодо подальшого
перебування Центру в орендованому приміщенні на пільгових
умовах.
За інформацією Київської обласної ради остаточне рішення з
порушеного питання буде розглянуто наприкінці лютого цього
року профільною депутатською комісією та винесено на розгляд
чергової сесії облради.
Виконавчий комітет Боярської міської ради високо цінує той
великий обсяг корисної для боярчан роботи, яку проводить
Центр, та співпрацю з ним, і сподівається на позитивне
вирішення питання про подальше перебування
орендованих площах на пільгових умовах.

Центру

на

За матеріалами “Боярка-інформ”

Перший ярмарок ідей пройшов

успішно!

13 лютого 2013 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної
реабілітації населення відбувся конкурс
соціальних проектів “Ярмарок ідей” в рамках Програми підтримки
громадських ініціатив Боярської міської ради на 2013 р.
Ярмарок ідей – це випробуваний формат залучення ресурсів для
реалізації корисних соціальних проектів. Автори ідей
представляють свої проекти, а благодійники та спонсори
вирішують, на який з них пожертвувати кошти або в інший спосіб
допомогти проекту. Це може бути різного роду матеріальне
забезпечення: бензин, іграшки та інші призи для дітейпереможців, транспорт, канцтовари, продукти для кава-пауз
тощо.

Організатори
заходу – громадська організація «Центр розвитку громад» у
партнерстві з Києво-Святошинським центром реабілітації за
фінансової підтримки Боярської міської ради. Вже 10 років
такої плідної співпраці спрямовано на те, щоб активізувати
місцеву громаду до вирішення проблем міста та окремих
спільнот.
Об’єднані однією ідеєю активісти пишуть та
реалізують соціальні проекти, шукають кошти на їх реалізацію,
вчать цьому інших.
У 2012 році їх спільні зусилля
були
спрямовані на проведення конкурсу соціальних проектів за
фінансування Боярської міської ради. Цього року формат значно
розширено.
Адже
подібні
конкурси
проектів
дещо
бюрократизовані. В них можуть брати участь лише юридичні особи
з числа зареєстрованих громадських організацій з офіційними
рахунками. А ось у ярмарку ідей можуть брати участь також
ініціативні групи і незареєстровані об’єднання громадян. В
цьому випадку порядок фінансування та форма підтримки
ініціатив більш вільна: зібрані кошти передаватимуться
благодійниками безпосередньо організаціям (об’єднанням), що
реалізовуватимуть свої проекти.
Для початку до ярмарки залучили тих, у кому були стовідсотково
впевнені як у відповідальних, порядних та дисциплінованих
партнерах, що вже не перший рік працюють на волонтерських

засадах. Тож у цікавій динамічній формі свої ідеї представляли
Молодіжний клуб «Позитив», клуб сімейного дозвілля «Релакс»,
Боярський туристичний клуб «Іскра», Боярський будинок
культури, ГО «Центр розвитку громад», «Академія стратегічних
наук», «Асоціація багатодітних родин «Велика сім’я».
У результаті проведення ярмарки вже досягнуті перші
домовленості про фінансову підтримку
низки проектів.
Зокрема,
Андрій Арчаков висловив готовність фінансувати
проект «Позитивні лісовички» (молодіжний клуб «Позитив»). Юлій
Казаков продовжить підтримувати «Дивогонку», що двічі на рік
проходить у Боярці («Академія стратегічних наук»).
Представник фірми “Максимум-нет” Олександр Грабовенко та
Андрій Герасимук
висловили готовність підтримати проект
«Маленькі туристи» (Боярський туристичний клуб «Іскра»),
Людмила Яременко пообіцяла оплатити підписку газет Боярській
бібліотеці №1 та вивчити питання підтримки проекту Боярського
будинку культури «Пісенний зорепад» (керівник Наталія
Горенко). Олексій Демидов висловив готовність співпрацювати з
Асоціацією багатодітних родин «Велика сім’я». Ігор Найда, хоч
і не зміг бути особисто присутнім, передав
від імені СОГ
«Демократична Київщина» готовність до підтримки Молодіжного
мистецького фестивалю імені Івана Коваленка.

Призи для переможців Фестивалю від фірми «Оріфлейм» пообіцяла
Світлана Камінська. До фінансування проектів обіцяла також
долучитися Марія Мазуркевич. Можна констатувати, що перший
ярмарок пройшов успішно. Але, на жаль, далеко не всі проекти
знайшли свого спонсора чи благодійника. Тож закликаємо всіх
долучатися до благодійництва і підтримати соціальні проекти на
благо громади.
А ось фінансування Боярської міської ради виборов проект ГО
“Центр розвитку громад” під назвою “Еко-марафон: формування
екологічної свідомості у жителів Боярки”.
Це досить
масштабний проект,
що спрямований на різні цільові групи
боярчан і передбачає різні заходи та форми роботи:
соціологічне дослідження,
творчі заходи для дітей та
підлітків, розробку та розповсюдження інформаційних
матеріалів, роботу над тренінгами. Слідкуйте за нашими
публікаціями.
«Центр розвитку громад» планує і надалі

проводити конкурси

соціальних проектів у формі ярмарок ідей та інші заходи із
залучення ресурсів на соціально корисні справи.

