Зустріч за програмою «Духовне
відродження»
«Талантами уславлена земля Київська» – під такою назвою у
Боярській міській бібліотеці №2 для дорослих у перший день
березня відбулася зустріч з Марією Кириленко – донькою
видатного українського поета-шістдесятника, дисидента,
політв’язня, учителя Івана Юхимовича Коваленка (1919-2001) –
та поетесою, журналісткою, членкинею Спілки письменників
України Тетяною Володай.
Учні 11-х класів Боярської класичної гімназії ніби перегорнули
мистецький літопис нашого міста. Адже саме Боярка надихала і
досі надихає до творчості багатьох діячів культури. Тут
творили композитор Микола Лисенко, художники Микола Пимоненко,
Олександр Богомазов, письменники Володимир Самійленко, ШоломАлейхем, Семен Надсон та багато інших митців.
Марія Кириленко нагадала про високе покликання поезії,
переповіла сторінки біографії батька, прочитала ряд віршів. А
потім гімназисти самі декламували твори поета. Дуже різні за
формою, тематикою, настроєм, вірші Івана Юхимовича
дали
можливість кожному знайти щиру поетичну нотку, співзвучну
власній душі. Комусь сподобалися
його ранні твори; хтось
зацікавився роздумами поета; когось схвилювала патріотична чи
любовна лірика.
Поетичний урок для старшокласників виявився напрочуд вдалим.
Поєднання історії і сучасності, декламування поезій і
виконання пісень під гітару створили незабутню творчу
атмосферу, де поетичне слово Івана Коваленка знайшло
продовження у віршах та піснях Тетяни Володай. Зворушливо і
неповторно прозвучали
на слова Івана Коваленка «Річка,
вулиця, місток» та «Лебедина пісня».
Бажаючі можуть послухати пісні Тетяни Володай на слова Івана

Коваленка:
«Річка, вулиця, місток»
«Лебедина пісня»

За матеріалами «Боярка-інформ»

Робота соціального педагога
ЦСПР
–
Шевель
Вероніки
Миколаївни
Уже чотири роки поспіль соціальний педагог КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
Шевель В.М. працює у відділенні отоларингології
Київської
обласної дитячої лікарні (завідувач відділом – Гуцуляк В.А.).
Вероніка Миколаївна проводить роботу з дітьми перед
операціями
(видалення мигдалин та аденоїдів).
Робота
проводиться в групах та індивідуально. Окремої уваги
заслуговують батьки дітей, які потребують соціальнопсихологічної допомоги навіть більше, аніж діти.
Їм також
часто бракує інформації щодо специфіки оперативних втручань.
А починаючи із 2013 року на запит медиків почалася ще й
системна робота у хірургічному відділенні. Ця робота має
свою специфіку, оскільки пов`язана зі стресовими ситуаціями,
які неминуче виникають у відділенні (переживання батьків за
здоров’я та життя дитини,важкі діагнози, матеріальні
проблеми). Задачею Вероніки Шевель є психологічна підтримка
маленьких пацієнтів та їх батьків,
зниження рівня
тривожності, покращення емоційного стану.

Клубна робота на базі ЦСПР.
Обирайте свій клуб!
Нового забарвлення, інноваційного характеру набуває останнім
часом робота клубів за інтересами, які працюють на базі ЦСПР.
Назви, тематика, спрямованість, категорії учасників –
найрізноманітніші! А користь наших
клубів
полягає в активному і змістовному дозвіллі.

перш за все

Молодіжний клуб «Позитив» (керівник Слєпова Оксана
Володимирівна) працює щосереди з 15-00. Метою діяльності клубу
є пропаганда здорового способу життя, проведення психологічних
тренінгів та участь у різноманітних акціях.
Екологічний клуб «Екологічна варта» (керівник Малишева Тетяна
Василівна) працює щочетверга з 14-30. Метою діяльності клубу
є виховання у підлітків
екологічної культури, формування
потреби спілкування з природою і пропаганда дбайливого
ставлення до природи.
Клуб морського більярду «Новус» (керівник Лісовенко Іван
Іванович) працює у вівторок та четвер із 16-00. Метою
діяльності клубу є пропаганда здорового способу життя,
розвиток логічного мислення та дрібної моторики рук, розвиток
лідерських якостей.
Можливість змістовно проводити дозвілля усією сім’єю пропонує
клуб сімейного дозвілля «Релакс», який розпочинає свою роботу
по суботах об 11-00 (керівник Фломбойм Анна).
Продовжує свою роботу шаховий клуб «Еліт-інтелект» (керівник
Фомічов Олександр), який запрошує бажаючих приєднатися до них
кожної неділі о 15-00.

Приємною новиною є те, що з 2013 року на базі нашого Центру
розпочали активну роботу нові цікаві клуби.
Клуб «Активіст» (керівник – Сенчук В’ячеслав) працює
щовівторка з 15-00, метою якого є налагодження соціального
партнерства між владою, бізнесом і громадськістю; підтримка
громадських ініціатив; координація діяльності та методична
підтримка громадських організацій. Клуб запрошує членів
громадських організацій міста Боярка та Києво-Святошинського
району до співпраці.
Новий клуб «Веселі барви» пропонує на основі вивчення і
засвоєння творчої спадщини народних майстрів та здобуття
практичних навичок з бісероплетіння
розвивати почуття
прекрасного, допомогти учасникам стати гармонійно розвиненою
особистістю (керівник Черненко Людмила Михайлівна). Бажаючі
запрошуються кожної суботи о 10-00.
Ще раді вітати новачка – туристичний клуб «Іскра» (керівник
Мостіпан Віктор Васильович), метою якого є
пропаганда
здорового способу життя, витривалості, залучення до активних
видів відпочинку і дозвілля, пізнання, вивчення і дослідження
свого краю. Працює клуб

кожної неділі о 13-00.

Обирайте свій клуб! Ми чекаємо на Вас!

