КЛУБ «АКТИВІСТ»
Діє на базі Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення за адресою: м. Боярка,
вул. Хрещатик, 83
(територія старих корпусів Київської обласної дитячої лікарні)
ГРАФІК

РОБОТИ:

КЕРІВНИК КЛУБУ:

щовівторка о 15-ій
Кириленко Марія Іванівна,

099-343-08-38

ЦІЛЬОВА ГРУПА: молодь шкільного та студентського віку, окремі
громадські активісти, представники ГО, бізнесових структур,
місцевої влади, ініціативних груп
Про клуб «Активіст»
Клуб соціального партнерства «Активіст» діє при КиєвоСвятошинському центрі реабілітації населення в рамках
співпраці з громадською організацією «Центр розвитку громад».
Мета діяльності клубу – системна робота із розвитку громади
міста Боярка, налагодження співпраці третього сектору з
органами місцевого самоврядування та представниками бізнесу.
Завдання клубу:
Організація та проведення заходів, спрямованих на
налагодження соціального партнерства (конференції,
круглі столи, робочі зустрічі, конкурси
молодіжні форуми, ярмарки ідей тощо).

проектів,

Допомога громадським організаціям, ініціативним групам
та окремим активним громадянам у розробці соціально
спрямованих проектів та пошуку фінансування.
Виявлення та залучення до діяльності на благо міста
активних громадян.
Постійні члени клубу «Активіст»:

Лахтадир Ангеліна Миколаївна – директор Києво-Святошинського
центру реабілітації населення, голова правління ГО «Центр
розвитку громад» та «Жіноча громада».
Кириленко Марія Іванівна – керівник інформаційно-аналітичної
служби ЦСПР, заступник голови правління ГО «Центр розвитку
громад».
Анна Фломбойм –
соціальний педагог ЦСПР;
керівник клубу
сімейного дозвілля «Релакс»; членкиня ГО «Центр розвитку
громад».
В’ячеслав Сенчук – член ГО «Центр розвитку громад» та
«Спортивна громада».
Ольга Ковчан – фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою
ЦСПР, членкиня ГО «Центр розвитку громад».
Тетяна Чіркова – соціальний працівник ЦСПР,
«Центр розвитку громад».

членкиня ГО

Час від часу відбуваються розширені засідання клубу «Активіст»
– у вигляді круглих столів, робочих нарад тощо.

У Боярці відбувся молодіжний
форум

22

травня,

в

рамках

Програми

підтримки

громадських

ініціатив-2013 Боярської міської ради, відбувся молодіжний
форум «Боярка очима молоді».
Форум організувала та провела громадська організація «Центр
розвитку громад» у співпраці з Центром громадської активності
КЗ «Боярський будинок культури» та Центром
психологічної реабілітації населення.

соціально-

З привітальним словом до молодіжної аудиторії звернулася
голова правління «Центру розвитку громад», директор КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
населення Ангеліна Лахтадир.
Ангеліна Миколаївна закликала
молодь до серйозної роботи над своїм баченням майбутнього
рідного міста.

У

роботі

форуму

взяли

участь

молодіжні

команди,

які

представляли загальноосвітні навчальні заклади нашого міста.
Своїх делегатів на форум також направили молодіжний клуб
«Позитив»,
Боярський туристичний клуб «Іскра»,
«Станиця
Боярка» Пласту – Національної Скаутської організації України,
«Центр розвитку громад», «Центр громадської активності» КЗ БК.
До роботи долучилися також окремі активісти, яким не байдуже
життя рідної Боярки. Теми піднімалися надзвичайно актуальні:
«Боярка: плюси та мінуси»; «Якою ми хочемо бачити Боярку?»;
«Що (які об’єкти) ми хочемо бачити в рідному місті?», «Що для
цього мають зробити боярчани?». Причому це не був просто обмін
думками:
всі
пропозиції
ретельно
записувалися,
обґрунтовувалися й представлялися на розсуд зібрання. Для
чого – про це трохи нижче.

Для ще більш
ґрунтовної розробки стратегічних напрямків розвитку міста
молоді люди мали змогу попрацювати у підгрупах, кожна з яких
відповідала за певний напрямок: патріотичний, екологічний,
туристично-спортивний,
соціокультурний, інвестиційний та
напрямок «Забудова міста». Не обійшлося без емоційних
висловлювань та гострих дискусій. Але у переважній більшості
питань молоді люди змогли виробити консолідовану позицію.

Від Боярської міської ради на форум завітав заступник
міського голови Валерій Дубовецький, котрий з’явився в залі
в самий розпал роботи.
Лише поспостерігати
Валерію

Михайловичу не вдалося, адже учасникам форуму було про що
запитати у представника місцевої влади. Відтак у своєму
виступі, підсумовуючи все почуте й відповівши на найбільш
важливі, з точки зору молоді, питання, Валерій Михайлович
зазначив:
– Завтра ви самі прийдете до влади, завтра саме ви керуватиме
містом, а відтак саме вам доведеться вирішувати всі ці
непрості питання, які зараз хвилюють вас. Та, власне, ви вже
зараз вирішуєте їх уже самим фактом небайдужості до них…
А ось як прокоментувала захід керівник
аналітичної служби ЦСПР Марія Кириленко:

інформаційно-

– Нами була пророблена серйозна робота, щоб на форумі були
представлені різні категорії молодих боярчан: школярі,
студенти, працююча молодь, представники молодіжних громадських
організацій, окремі активісти. Об’єднавши таких різних, але
разом з тим єдиних у своїй любові до рідного міста молодих
людей, ми переконані, що отримаємо досить серйозний документ,
який представить весь спектр думок нашої молоді. Зараз
розпочинається найцікавіше: обробка результатів та спільна
робота над меморандумом про бачення молоддю шляхів розвитку
нашого рідного міста. Цей документ буде урочисто переданий до
Боярської міської ради. І це вже питання відповідальності
нашої місцевої влади –
в повній мірі врахувати у своїй
діяльності думку молодих боярчан.

Радислав Кокодзей, фото автора

КЛУБ «НОВУС»
Діє на базі Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення за адресою: м. Боярка,
вул. Хрещатик, 83
(територія старих корпусів Київської обласної дитячої лікарні)
ГРАФІК

РОБОТИ:

КЕРІВНИК КЛУБУ:
ЦІЛЬОВА ГРУПА:

щовівторка та щочетверга, о 16.00
Лісовенко Іван Іванович,

(050) 546-04-15

підлітки, шкільна молодь

Мета: всебічний і гармонійний розвиток особистості, змістовне
здорове дозвілля, фізична активність без перевантажень.

Новус відрізняється від класичного більярду невеликим розміром
стола (метр на метр) та пласкими фішками, що нагадують шашки.
Кий легкий, досить короткий, без насадки і з тонким кінцем. Це
дозволяє грати у цю захопливу гру, починаючи з дитячого віку.
Завдання: зміцнити здоров’я дітей, відвернути молодь від
шкідливих звичок і сумнівних розваг, пропаганда активного
здорового способу життя.
Клуб діє в рамках проекту «Новус розширює коло друзів».
Трохи історії: На початку минулого сторіччя латвійські моряки
настільки любили більярд, що хотіли грати у нього навіть під
час плавань. Але для корабля більярдний стіл був завеликим, а
кулі пересувалися самі собою – від хитання судна. Так і
з’явився малий більярд з пласкими фішками – новус.
Якщо ви хочете навчитися грати у нову гру та бути здоровою й
позитивною людиною, тоді цей клуб – для вас!

«Останній дзвоник» у шаховій
школі.
Нагадаємо, що створення клубу «Еліт-інтелект» стало можливим
завдяки фінансовій підтримці Войцеха Дмитра Петровича –
депутата Ірпінської міської ради Київської області. Надані
кошти дали змогу придбати шахові дошки,
медалі та грамоти!
Від імені учасників клубу «Еліт-інтелект» та від батьків діток
висловлюємо Дмитру Петровичу нашу щиру подяку за підтримку та
сприяння у розвитку клубу!!!

У неділю, 19 травня 2013 року, члени шахового клубу «Елітінтелект» та їх батьки востаннє перед початком літніх канікул
зібралися в конференц-залі Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації. Правда, на відміну від
шкільних лінійок, урочиста частина почалась не одразу, а лише
через
три з половиною години.
Олександр Фомічов, тренер
наших юних шахістів, вирішив, що найкращий спосіб завершити
навчальний період – це провести велику шахову
гру.
Підсумковий весняний турнір, так ми його назвали, поєднав три
категорії учасників: молодшу вікову групу (6-8 років), старшу
вікову групу (9-14 років) та групу батьків. В останню
категорію потрапили не лише мами й тата:
за честь сім’ї
боролися навіть дідусі.
Турнір завершився наступним чином:
У молодшій групі перше місце завоював із 100% результатом
Красота Данило, котрий отримав 8 перемог у 8 партіях; друге

місце виборов дуже емоційний Кривенко Юрій; третім переможцем
став Грєнний Костянтин.
У старшій групі також із 100% результатом перемогла Фомічова
Марія – 12 очків із 12 можливих; на другому місці –
Островський Денис; третє місце здобув Канєвський Дмитро, який
значно покращив результативність своєї гри порівняно із
зимовим турніром.
У групі батьків знову ж таки із
місце Островський Євгеній, тато
посів Баннік Ігор Георгійович,
місце зайняв Вишнєвський Юрій
Артема.

100% результатом вийшов на 1
Дениса та Діани; друге місце
дідусь Пляцка Семена; третє
Георгійович, тато Сашка та

У сімейному заліку, який вираховувався за складною відсотковою
системою, перемогла сімейна
команда
Євген та старший син – Денис (158%).

Островських: батько

Так виглядають сухі факти. Проте й емоцій нам не бракувало.
До
початку турніру від очікування відчувалось легке
хвилювання і напруження, котре батьки знімали під час
підготовки зали до гри, розставляючи меблі і шахові дошки; а
діти – влаштувавши на вулиці ігри в доганялки та хованки.
Під час шахової гри в залі вирували тривога і радість,
розчарування і захоплення, гнів і насмішки, інтерес і страх –
майже весь спектр людських переживань спостерігався у гравців
і в групі підтримки. Молодші діти і батьки яскраво проявляли
свої емоції: Юркові сльози через невдалий хід чи радість від
виграної партії буревієм проносились по залі і затихали десь
на вулиці; Данилкове загострене почуття справедливості, що
кожного разу супроводжувалось закликом: «Суддя!», ще довго
відлунювало у вухах і налаштовувало на більш серйозне
дотримання правил гри; «живі» коментарі мами Оксани і тата
Юрія, що супроводжували партії
хлопців, підштовхували до
думки проконтролювати свого бійця; а увага мами Ольги до
кожної дитини, що
турботливою ласкою оточувала всіх,

створювала справжню атмосферу сімейного затишку і любові.
У старшій групі все відбувалося більш стримано і виважено:
лише напружені щелепи і погризування нігтів видавали той
рівень напруги, що переживали гравці. І нехай хтось говорить,
що це лише гра, та насправді для дуже багатьох це питання «зі
щитом чи на щиті».
Місяць тому, на одному з кваліфікаційних турнірів, що
проходили в Києві, суддя сказала: «Перемоги це добре, але
поразки – це важливіше. Цінуйте свої поразки, бо лише вони
можуть підказати вам, чого ви ще не вмієте, чому ще варто
вчитися». І хоча це важко, та гравці старшої групи й справді
розвиваються в цьому напрямку. Шахи не лише стратегічна гра,
що розвиває інтелект, а й поле для розвитку стійкості,
мужності, стриманості, контактності, добра, терпіння, вміння
пробачати – тих якостей особистості, які можуть облагородити і
хлопчика, і дівчинку.
А потім був торт!

З днем народження вітали Діму, якому в цей

день виповнилось дванадцять.
А ще були привітальні слова від директора Центру Ангеліни
Лахтадир і представника
В’ячеслава Сенчука.

Боярської

спортивної

громади

А тоді виступили батьки, які не пропустили жодного заняття в
клубі зі своїми дітьми, – Островський Євген і Грєнна Оксана.
І насамкінець було нагородження і традиційне групове фото на
пам’ять.
Тетяна Бондаренко,
заступник директора ЦСПР і мама одного з гравців.

Лялькова вистава для діток із
багатодітних сімей

10 травня 2013 року
на базі Києво-Святошинського ЦСПР
відбулася лялькова вистава “Добро і зло” для діток із
багатодітних сімей. Організатором заходу виступила КиєвоСвятошинська ГО багатодітних родин «Родина 7’я» ( голова –
Ковальчук Т.В.)
Ляльковий театр «Світлячки» –
це команда волонтерів, що
знають свою справу
і з радістю дарують дітям та глядачам
чудовий настрій. Актори, окрім цікавої професійної вистави,
привезли для маленьких глядачів чудові подарунки. Це яскраве
та сповнене любові дійство було приурочене до Дня матері.

Директор ЦСПР – Ангеліна Лахтадир – урочисто привітала дітей
та їх батьків із цим душевним святом: “Це так прекрасно, коли
поруч є батьки, котрі можуть порадити, допомогти, підтримати!”
Ангеліна Миколаївна наголосила на тому, що кожна родина
щаслива, коли усі разом. Тетяна Василівна Ковальчук також
привітала всіх присутніх зі святом Великодня та Днем матері.
Голова ГО «Родина 7’Я» Т.В. Ковальчук зі своїм чоловіком
виховує
п’ятеро дітей і при цьому встигає займатися
громадською діяльністю, організовувати такі чудові заходи.

У стінах Центру реабілітації населення того дня зібралося
чимало сімей, а діточок було й справді багато – 39! Батьки
були щасливі, що їхні малюки отримали задоволення від вистави,
щиро дякували за подарунки.

