Інформаційні
зустрічі
(м.Боярка, серпень 2013 р.)

У серпні
2013 року було проведено низку інформаційних зустрічей у
ряді установ міста Боярка з метою розповсюдження інформаційних
листків відповідно до напрямків діяльності кожного закладу.
Соціальний працівник Тетяна Чіркова передала пакет
інформаційних матеріалів міській та районній бібліотекам з
метою подальшого ознайомлення населення щодо
безпечного
поводження у літній період на воді, в лісі, з вогнем, на сонці
і т. п. З працівниками бібліотек Брензей Г.О., Заєць Л.І.,
Венгер В.М. були обговорені перспективи співпраці, з’ясовано
запит бібліотекарів щодо тематики інформаційних матеріалів.
Також відбулися зустрічі з керівниками деяких медичних установ
міста – таких, як дитяча районна поліклініка (завідуюча
Заруцька Н.П.), жіноча консультація (в.о. завідуючого
Беневський О. В.). До вищевказаної інформації додавались
інформаційні листки для батьків «Якщо ваша дитина потрапила до
лікарні» та «Психологічні причини хворобливості дітей». А ще

відбулися переговори стосовно розповсюдження оголошень про
проект
«Позитивний погляд-2013»
із
адміністраторами
супермаркетів «Боярка-центр» (Матейко Т.І.) та «Квартал»
(Шаповалова
К.Ю.)
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Ми вже писали про цікаві та корисні заняття для малечі у
літній період, котрі проводить психолог ЦСПР Оксана Слєпова.
Сьогодні ми розкажемо про роботу соціального працівника КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
населення Тетяни Чіркової.

У
літній
період соціальним працівником Тетяною Чірковою було проведено
низку майстер-класів та творчих занять для дітей, що
перебувають на стаціонарному лікуванні у Київській обласній
дитячій лікарні та дітей боярчан, котрі відвідують групу
«Літнє дозвілля». Заняття проводились за програмою «Гармонія
барв» з метою гармонізації внутрішнього стану дитини засобами
декоративно-ужиткового мистецтва, а також розвитку дрібної
моторики, уяви та творчих здібностей дітей. Серед майстеркласів було зокрема представлено газетне плетіння для мам із
дітьми, де виготовлялись підставки під гарячий посуд із
газетних жмутиків.
А разом із дітьми, що лікуються у КОДЛ, було виготовлено
яскравий і веселий декоративний акваріум. Для цього
використовувались різноманітні техніки: орігамі, ліплення з
пластиліну, аплікація та образотворче мистецтво.
Цікавими для дітей також були творчі завдання «Домалюйка» та
виготовлення з картону фігурок морських жителів. У «Домалюйці»
дітям було запропоновано (на вибір) фрагменти наклеєних на
аркуші картинок, які потрібно було домалювати. Виконані роботи
в черговий раз продемонстрували, що для дитячої уяви немає
меж, а позитивне налаштування розкриває творчий потенціал

дитини.
У продовження літньо-морської тематики діти також виготовляли
із картону за допомогою шаблонів фігурки морських мешканців.
Це завдання лише на перший погляд просте, насправді воно
потребує від маленьких умільців цілковитої зібраності, повної
концентрації уваги та застосування вмінь у вирізанні,
розвиваючи тим самим дрібну моторику. Виготовленими фігурками
китів, акул, летючих риб, дельфінів, медуз та восьминогів діти
залюбки гралися між собою, а ще – планували вдома виготовити
власноруч такі ж подарунки для своїх меншеньких братиків чи

сестричок.

