Соціальні проекти від «А» до
«Я»: перші кроки.

З радістю повідомляємо про позитивні результати конкурсу
соціальних проектів “Ярмарок ідей”, що відбувся ще 13 лютого
2013 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної
реабілітації населення в рамках Програми
підтримки громадських ініціатив Боярської міської ради.
Нагадуємо, що громадські активісти оформили свої ідеї в
проекти і публічно презентували їх перед підприємцями та
громадою. Перемогу отримав проект “Еко-марафон” (ГО “Центр
розвитку громад”).
А соціальні міні-проекти отримали
фінансову підтримку місцевих підприємців. Розкажемо про два з
таких проектів.
Арчаков Андрій Миколайович фінансує проект «Позитивні
лісовички» молодіжного клубу «Позитив» (керівник – психолог
ЦСПР Оксана Слєпова). Метою цього 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.
Цього року перші роботи відбулися
біля
могили невідомого льотчика.
Підлітки-«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. Приємно, що
молоді люди залучили до волонтерської роботи членів своїх
родин.

Яременко Людмила Миколаївна оплатила на друге півріччя
підписку газет для Боярської бібліотеки №1. Для жителів
історичної частини міста це дуже вагома допомога, адже роками
вони звикли зазирати до бібліотеки не тільки за книгами, але й
за свіжими новинами, за цікавими матеріалами, розміщеними в
улюблених виданнях. Тож найближчі півроку на відвідувачів
бібліотеки чекають «Урядовий кур’єр»; “Новий День”;
“Український Пенсіонер”; “Автосвіт”; “Стежка”; “Здоров’я і
Довголіття”.

«Ми тільки почали цю роботу, але перші результати переконують
нас, що ми на вірному шляху, – говорить директор Центру
Ангеліна Миколаївна Лахтадир, – на жаль, далеко не всі проекти
знайшли своїх меценатів, спонсорів, благодійників. Запрошуємо
підприємців і просто небайдужих боярчан до участі у
фінансуванні соціально корисних проектів. Нагадуємо, що це
можуть бути як кошти, так і різного роду матеріальне
забезпечення: транспортні засоби або бензин, призи для дітейпереможців, канцтовари, продукти для кава-пауз та солодких
столів тощо.

