Урочисте вручення Меморандуму
Відбулося урочисте вручення Міському голові міста Боярка
Меморандуму за результатами роботи Молодіжного форуму.
На врученні були присутні представники співорганізаторів
молодіжного форуму – громадської організації «Центр розвитку
громад» та Центру реабілітації – Ангеліна Лахтадир та Марія
Кириленко. Від молоді –
куратори робочих груп форуму Ольга
Ковчан та Тетяна Чіркова, а також представники молодіжного
клубу «Позитив» на чолі зі своїм керівником Оксаною Слєповою.

Нагадуємо, що 22 травня
в рамках Програми підтримки
громадських ініціатив-2013 Боярської міської ради відбувся
молодіжний форум «Боярка очима молоді”. Кінцевим документом
молодіжного форуму став Меморандум, адресований органам
місцевого
самоврядування,
підприємцям,
громадським
організаціям та об’єднанням, а також молодим людям міста
Боярка. Упродовж роботи форуму молодь працювала над цим
документом як у загальному контексті, так і за окремими

напрямками, зокрема:
Патріотичний напрямок – куратор Марина Мірзаєва
Туристично-спортивний – куратор Юлія Апостолова
Соціокультурний напрямок – куратор Ольга Чорнобров
Напрямок «Забудова міста» – куратор В’ячеслав Сенчук
Екологічний напрямок – куратор Тетяна Чіркова
Інвестиційний напрямок – куратор Ольга Ковчан
У цьому документі відображається бачення молодими людьми
майбутнього Боярки, сформульовані пріоритетні, на погляд
молоді,
напрямки розбудови рідного міста, означена роль
місцевого бізнесу, третього сектору та самих молодих людей у
перетворенні нашої малої Батьківщини на квітуче розвинене
місто.

Голова правління ГО «Центр розвитку громад» Ангеліна Лахтадир
розповіла про те, як було організовано Молодіжний форум, як
відповідально і серйозно працювали молоді люди.
Висловила
надію на те, що цей документ принесе реальну користь у
подальшій активізації соціального життя міста.

Керівник інформаційно-аналітичної служби ЦСПР Марія Кириленко
описала процес роботи над документом: «Спочатку було оброблено
всі робочі матеріали форуму і складено робочий варіант
Меморандуму. Доопрацювання відбувалося шляхом консультацій з
кураторами груп. Суперечливі моменти та формулювання, проти
котрих протестував хоча б один член робочої групи, були зняті.
Таким чином, остаточний варіант документу представляє
консолідовану думку молодих боярчан».
Тарас Григорович подякував молодим людям за активну життєву
позицію, небайдужість та любов до рідного міста. Наголосив на
тому, що тільки спільними зусиллями можна покращити ситуацію в
Боярці. Важливо, щоб боярчани брали участь у соціально
значимих акції, що проводить міська рада, та самі ініціювали
подібні заходи. Лише тоді громадяни відчуватимуть
відповідальність за все, що робиться в місті.
Також міському голові були передані відповідним чином
оформлені міні-проекти, котрі виносились на Ярмарок ідей, що
нещодавно відбувся у Центрі реабілітації населення і був
логічним продовженням Молодіжного форуму. Адже всі проекти так
чи інакше стосуються дітей та молоді. Ще раз закликаємо
місцевих підприємців підтримати молодіжні ініціативи.

МЕМОРАНДУМ Молодіжного форуму
“Боярка очима молоді”
Ми, представники молоді міста Боярка,
звертаємось до
Боярської міської ради, широкої громадськості та молодих людей
рідного міста.
Ми прагнемо бачити нашу рідну Боярку:

Європейською, демократичною, вільною, патріотичною,
самостійною (а не в складі Києва), незалежною від
політичного впливу, не корумпованою, із прозорою чесною
владою.
Ми хочемо бачити Боярку чистою, освітленою, безпечною,
затишною, привітною, красивою, озелененою та квітучою.
А ще – молодою, здоровою, активною, ініціативною,
туристичною, спортивною, творчою, розвиненою у сфері
культури.
Сучасною, промислово та технологічно розвиненою, із
різноманітними житловими забудовами, доступною для людей
з обмеженими фізичними можливостями.
Ми хочемо бачити в Боярці:
Відповідальних керівників, активну громаду, гідні робочі
місця.
Реставровані історичні пам’ятки.
Чисті озера, громадський пляж, більше зелених насаджень,
благоустроєні парки, сквери, клумби з квітами.
Велосипедні доріжки, хороші дороги, зручні широкі
тротуари, які будуть адаптовані для людей із обмеженими
фізичними можливостями.
Урни для сміття на кожній вулиці та у місцях відпочинку.
Стадіони, спортмайданчики та спортзали, дитячі
майданчики, лавочки, громадські вбиральні.
Більше місць для відпочинку, спорткомплекс з басейном,
більше культурних закладів та музеїв,
виставковий
арт-центр, кінотеатр, торгівельно-розважальний центр.
Альтернативні джерела енергії, більше снігоочисної
техніки, покращений транспорт, притулок для безхатченків
та притулок для тварин.
Більше соціальних заходів та заходів, що привертають
увагу молоді.
Щоб усе це стало можливим, ми закликаємо боярчан:
Зрозуміти, що все залежить від кожного з нас.

Мати свідому громадянську позицію, обирати достойну
владу.
Бути
активними,
наполегливими,
патріотичними,
небайдужими, відповідальними, ініціативними.
Долучатися до різних акцій, проектів, об’єднуватися в
громадські організації та ініціативні групи.
Писати звернення, проводити громадські слухання,
організовувати акції, флешмоби, спілкуватися з владою,
вимагати від неї виконання обіцяного.
Не полишати місто, заохочувати молодь до праці в рідному
місті, дбати про історичну спадщину, не бути байдужими
до проблем Боярки, брати активну участь у соціальному
житті.
Слідкувати за чистотою міста. Не смітити, прибирати
місто, проводити суботники, долучатись до озеленення.
Допомагати владі у реконструкції Боярки, пропонувати
свої ідеї, розвивати волонтерську діяльність, діяти
більш згуртовано.
Займатися спортом, культурно розвиватися.
Патріотичний напрямок
Ми закликаємо владу:
Сприяти національному відродженню Боярки.
Підтримувати спілкування українською мовою.
Підтримувати літературу рідного краю, виділяючи кошти на
видання місцевих авторів.
Сприяти відновленню українських народних свят.
Заохочувати боярчан до вивчення правдивої історії міста,
залучати місцевих істориків до популяризації історичних
документів про Боярку.
Сприяти розвитку Боярського краєзнавчого музею.
Зберігати та реставрувати історичні пам’ятки Боярки
(зокрема, садибу, де відпочивала Леся Українка).
Ми закликаємо бізнесменів:

Бути обізнаними у житті рідного міста.
Виявляти зацікавленість в ідеях молоді.
Фінансово підтримувати проекти, спрямовані на формування
патріотичних почуттів до рідного міста.
Сприяти формуванню молодіжної моди в українському стилі.
Ми закликаємо громадські організації:
Підтримувати нові ідеї,
патріотичних почуттів.

спрямовані

на
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Організовувати українські свята та народні гуляння.
Вести документацію та переговори українською мовою.
Допомагати молоді у реалізації патріотичних проектів.
Залучати до патріотичних заходів молодше покоління.
Проводити патріотичні змагання для дітей шкільного віку.
Ми закликаємо молодих людей:
Спілкуватися українською мовою.
Любити своє рідне місто, вивчати його історію.
Вшановувати видатні особистості, історично пов’язані з
Бояркою.
Активно відвідувати культурно-просвітницькі заходи.
Читати твори боярських письменників та поетів.
Робити все, щоб можна було пишатися нашою малою
Батьківщиною.
Сумлінно навчатися, щоб у майбутньому працювати на
розвиток рідного міста.
Туристично-спортивний напрямок
Ми закликаємо місцеву владу:
Сприяти побудові спорткомплексу, спортивних майданчиків,
проведенню спортивних та туристичних заходів.
Надати Боярському туристичному клубу «Іскра» приміщення
для утримання спорядження та проведення теоретичних
занять.
Регулярно надавати фінансову підтримку у проведенні

туристичних та спортивних заходів для дітей та підлітків
Боярки.
Ми закликаємо підприємців:
Сприяти проведенню суспільно корисних заходів.
Надавати фінансову та організаційну підтримку у поточній
діяльності спортивних клубів та у проведенні спортивних
та туристичних масових заходів.
Ми закликаємо громадські організації:
Пропагувати здоровий спосіб життя.
Влаштовувати спортивні ігри та туристичні заходи для
дітей.
Ініціювати створення спортивних гуртків, секцій, клубів.
Ми закликаємо молодь:
Дотримуватися правил здорового способу життя, розвивати
культуру поведінки, активно долучатися до спорту та
туризму з метою збереження здоров’я, підвищення
самооцінки, самоствердження в колективі.
Соціокультурний напрямок
Ми закликаємо владу:
Дослухатись до молоді.
Проводити конкурси соціальних проектів, спрямованих на
розвиток культури.
Заохочувати дітей до творчості, фінансово підтримувати
творчі гуртки та клуби.
Покращити фінансування бібліотек, сприяти їх
комп’ютеризації.
Ми закликаємо підприємців:
Надавати благодійні кошти на розвиток культури.
Фінансувати культурні заходи, зокрема дитячі
молодіжні фестивалі.
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Надавати кошти на розвиток реально діючих громадських
організацій.
Ми закликаємо громадські організації:
Організовувати дозвілля дітей на канікулах.
Організовувати
фестивалі.
Організовувати
народні свята.
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Влаштовувати виставки.
Проводити фотоквести, майстер-класи, ярмарки ідей.
Виходити на співпрацю з владою.
Проводити літературні вечори, організувати боярський
молодіжний театр.
Запровадити проект «Сімейне дозвілля вихідного дня».
Ми закликаємо молодь:
Розвивати волонтерський рух.
На волонтерських засадах долучатися до культурних та
соціально значимих заходів.
Напрямок «Забудова міста»
Ми закликаємо владу:
Звертати більшу увагу на проблеми забудови міста.
Дослухатися до думки молоді в цій сфері.
Проектувати та системно планувати забудову міста.
Реагувати на звернення людей, надавати землю під
використання для загальних потреб.
Залучати інвесторів для забудови міста.
Не забудовувати парки (зокрема, парк Шевченка), сквери
та ліс.
Ми закликаємо підприємців:
Ні в якому разі не йти на конфлікт з громадою при
будівництві чи розміщенні об’єктів.

Враховувати думку громади при плануванні забудови чи
розміщенні об’єктів.
Вкладати кошти у будівництво соціально значимих
об’єктів.
Облаштовувати територію навколо своїх закладів, будувати
вбиральні.
Фінансувати проекти громадських організацій та
об’єднань, спрямовані на облаштування різних куточків
міста.
Ми закликаємо громадські організації:
Ініціювати громадські слухання з питань забудови.
Допомагати громадянам вирішувати земельні питання.
Впливати на рішення влади.
Вести інформаційно-просвітницьку роботу.
Залучати громадян до активності.
Допомагати владі шукати джерела фінансування, сприяти
залученню інвесторів.
Ми закликаємо молодь:
Самоорганізовуватись, цікавитись та вивчати проблеми
забудови міста.
Долучатися до заходів, що стосуються проблем забудови
міста (громадські слухання, круглі столи тощо).
Висувати пропозиції за темою забудови, зокрема стосовно
конкретних нерухомих об’єктів, що мають бути у Боярці
(житлово-комунальні комплекси, приватні будинки,
торгівельно-розважальні центри, супермаркети тощо).
Екологічний напрямок
Ми закликаємо місцеву владу:
Залучати до вирішення екологічних проблем міста
експертів-екологів.
Впливати на підприємства, котрі забруднюють навколишнє
середовище.

Розробити комплексну довгострокову програму з подолання
екологічних проблем міста із залученням громадськості та
профільних організацій.
Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність із
формування екологічної свідомості боярчан.
Провести конкурс екологічних проектів.
Ми закликаємо підприємців:
Не забруднювати навколишнє середовище.
Не засмічувати прилеглі до підприємств
облаштовувати їх та прикрашати.

території,

Надавати кошти на очистку та облаштування ставків.
Ми закликаємо громадські організації:
Розробляти та реалізовувати екологічні проекти.
Долучатися до екологічних акцій, що проходять у місті.
Регулярно ініціювати та проводити екологічні заходи.
Розробляти та реалізовувати проекти екологічного змісту
(пункти прийому пластику, відпрацьованих батарейок ,
ртутних ламп тощо).
Ми закликаємо усі організації та заклади міста Боярка
розподілити парки, сквери та прилеглі до міста ділянки
лісу на підшефні території і регулярно (а не раз на рік)
прибирати їх.
Ми закликаємо молодь:
Бути активними учасниками екологічного руху.
Впливати на боярчан власним прикладом, не смітити самим.
Заохочувати та агітувати боярчан до збереження чистоти
міста.
Пропагувати користь збереження чистоти навколишнього
середовища.
Обирати достойних представників влади, які здатні
вирішити екологічні проблеми міста.
Інвестиційний напрямок

Ми закликаємо місцеву владу:
Регулярно організовувати та проводити інвестиційні
форуми.
Інформувати широку громадськість
про інвестиційно
привабливі об’єкти.
Сприяти розвитку соціального партнерства між владою,
громадськими організаціями та бізнесом.
Активно залучати підприємців до благодійної діяльності,
встановити різного роду пільги тим місцевим підприємцям,
хто бере активну участь у благодійництві.
Організувати прозору систему надання коштів громадським
організаціям та ініціативним групам, проводити конкурси
соціальних проектів.
Підтримувати громадські
ініціативи молоді.

ініціативи,

а

особливо

Інвестувати кошти у розвиток громади, фінансувати
молодіжні проекти та проекти, спрямовані на дітей.
Ми закликаємо

бізнесменів:

Інвестувати кошти у соціально значущі об’єкти та у
розвиток громади, особливо в молодь.
Провадити активну благодійну діяльність.
Кожному солідному підприємцю чи бізнесовій структурі
взяти шефство над однією громадською організацією і
системно надавати їй допомогу у реалізації цікавих та
корисних соціальних проектів.
Ми закликаємо громадські організації:
Привертати увагу до соціальних проблем громади.
Брати участь у конкурсах, отримувати гранти, розробляти
цікаві проекти, що можуть зацікавити інвесторів.
Здійснювати активний пошук спонсорів, меценатів та
благодійників.
Розробити проект із взаємодопомоги громадян.
Ми закликаємо молодь:

Організовувати та проводити благодійні заходи.
Вступати до відповідальних громадських організацій.
Виходити зі своїми пропозиціями щодо об’єктів
фінансування.

Подяка Андрію Арчакову від
молодіжного клубу «Позитив»
Молодіжний клуб «Позитив» висловлює щиру подяку Арчакову
Андрію Миколайовичу за фінансову підтримку проекту «Позитивні
лісовички».
З Вашою допомогою ми знову облаштуємо та прикрасимо пам’ятні
місця у лісовій частині міста, а також зможемо урочисто
відзначити 10-річний ювілей нашого клубу.
Ви повірили нам, повірили в нас і стримали своє слово!
Ми

дуже поважаємо Вас та шануємо!
Ми цінуємо Вашу підтримку!

Велика подяка від усіх
позитивчиків!

Як позитивчики
День друзів

святкували

Останніми роками неофіційний Міжнародний
День друзів (9
червня) став дуже популярним і його святкують уже в багатьох
країнах. Як завжди, молодіжний клуб «Позитив», що діє при
Києво-Святошинському
центрі
соціально-психологічної
реабілітації, вирішив влаштувати цікаву акцію, приурочену до
такого чудового свята. Почали з мозкового штурму, під час
котрого молодь поділилася своїми думками та зупинилася на ідеї
відзняти невеличкий відеосюжет у парку «Перемоги». Задача,
яку перед собою ставили позитивчики, – поінформувати
відпочиваючих про День друзів, дізнатися, кого жителі Боярки
вважають своїми друзями, якими рисами повинен, на їх думку,
володіти справжній друг. Крім цих питань, учасники молодіжного
клубу просили боярчан пояснити слово
«позитив». Кожному,
хто погодився відповісти на запитання, позитивчики дарували
повітряну кульку. У ролі “журналіста” цього разу виступив
наймолодший, але дуже активний учасник МК «Позитив» Леонід

Радзіховський, котрий і брав інтерв’ю. Приємно, що більшість
перехожих залюбки відповідала на запитання. Серед опитаних
були і дорослі жінки, і молоді дівчата, і мами з діточками, і
бабусі з онуками. Позитивчики поділилися своїми враженнями:
«Ми вперше робили такий відеосюжет, і нам дуже сподобалося. Ми
вирішили і надалі проводити такі опитування серед боярчан.
Отже, якщо ви гулятимете у парку і раптом побачите молодих
людей у білих футболках із веселим сонечком, то знайте, що ви
потрапили до зони нашої уваги)».
До поздоровлення жителів міста Боярки зі святом та до
створення відеосюжету долучилися: Леонід Радзіховський,
Анастасія Вєнєдиктова, Дарія Піюк, Руслана Андрійченко,
Анатолій Задорожний, Вікторія Богатиренко, Юлія Бобир, Тетяна
Лаврик. Кожному з них
хочеться окремо подякувати за таку
цікаву акцію до Міжнародного Дня друзів!

ОКСАНА СЛЄПОВА

Перші досягнення за проектом
“Позитивні лісовички-2013”

18 червня 2013 року учасники молодіжного клубу «Позитив»
влаштували суботник біля могили невідомого льотчика за
проектом «Позитивні лісовички». Втілення у життя цього проекту
стало можливим завдяки підтримці боярського підприємця Андрія
Арчакова. Нагадаємо, що метою проекту є залучення дітей,
підлітків та молоді до корисних справ, а також більш глибоке
вивчення історії Боярки. Вже другий рік поспіль члени клубу
«Позитив» прибирають чотири пам’ятні місця, що розташовані у
боярському лісі.
На могилі невідомого льотчика позитивчики повиривали бур’яни,
обрізали із дерев зайві гілки, пофарбували огорожу та
пам’ятник, прибрали сміття на прилеглій території, посадили
квіти на могилі та біля неї. Клуб “Позитив” висловлює подяку
директору Києво-Святошинського ЦСПР Ангеліні Лахтадир та
соціальному педагогу
Тетяні Шпиці за квіти, котрі вже
посаджені біля пам’ятного знаку.

Також
хочеться висловити подяку всім, хто взяв участь у першому
проектному заході, не пошкодував вільного часу, прийшов та
сумлінно попрацював: Піюк Даші, Дзюбенко Олені, Радзіховському
Леоніду, Меркотун Каті, Чаплі Дмитру, Шульгіной Тетяні, Донець
Ользі, Дорошенко Тані, Ющенко Віті, Венедиктовій Насті, Чорній
Марині, Миколаєнко Даші, Матюшко Жені, Грідіній Каті,
Білоножкіній Саші, Красноухову Толі та Євгену Слєпову.
Приємно, що позитивчики залучили до участі у суботнику і
своїх друзів, і свої родини. Сподіваємося, що про цей корисний
проект дізнаються усі жителі нашого міста і команда волонтерів
стане ще більше.

Оксана СЛЄПОВА, психолог, керівник проекту “Позитивні
лісовички”

