Успішне завершення проекту
«Позитивні лісовички-2013»
Протягом літнього періоду учасники молодіжного клубу
«Позитив», що діє при Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення, не тільки відпочивали,
але й плідно попрацювали на благо рідного міста. Як і було
передбачено проектом «Позитивні лісовички-2013», молоді люди
полагодили та облаштували пам’ятні місця у лісовій частині
міста Боярка: пофарбували пам’ятник невідомому льотчику,
посадили біля нього квіти, обрізали гілки;
реставрували
пам’ятний камінь у долині Надсона; побілили обеліск на
єврейській
могилі; поприбирали територію біля пам’ятного
знаку «Боярка-БАМ».
Нагадуємо, що проект «Позитивні лісовички-2013» було
представлено на конкурсі соціальних преоктів “Ярмарок ідей”
(спільний захід ГО “Центр розвитку громад”, ЦСПР та Боярської
міської ради) та профінансовано боярським підприємцем,
депутатом Боярської міської ради Андрієм Арчаковим. Це приклад
того, як молодіжні громадські ініціативи за підтримки
місцевого бізнесу змінюють на краще життя міста.
Водночас
такі проекти мають значний виховний ефект, вчать нашу молодь
брати на себе відповідальність за долю своєї малої
Батьківщини. Ось декілька відгуків підлітків, що взяти участь
у реалізації проекту:
Толя Красноухов: «Ми не тільки класно провели час, але й
зробили багато чого корисного. Тепер людям буде приємно
пройтися пам’ятними місцями Боярки, адже тепер вони
чисті та охайні. Мені дуже сподобався наш проект, і я
прекрасно провів час у колі веселих та позитивних
людей»;
Кеті Абуладзе: «Було дуже цікаво, весело, дуже добре
провели час і водночас зробили багато корисного»;
Богдан Ніколенко: «Мені дуже сподобалося брати участь у

проекті «Позитивні лісовички». Сподобалося, що ми не
тільки займалися прибиранням, а й те, що потім ми дуже
класно проводили час разом: грали у футбол, влаштовували
пікнік, грали у цікаві ігри»;
Леонід Радзіховський: «Я намагаюся брати участь у всіх
заходах «Позитиву», вони завжди не тільки дуже корисні,
але й веселі: все, що ми робимо, ми намагаємось робити
дружно і дуже весело. Ми і поприбирали, і класно
відпочили. Награлися у футбол з дівчатами, робили
шашлики, класно провели час. Тепер мрію, щоб ми всім
«Позитивом» пішли у туристичний похід із палатками»;
Ольга Чорнобров: «Що мене завжди радувало в діяльності
МК «Позитив», так це те, що кожен має можливість зробити
щось корисне. І ми в черговий раз зібралися для гарної
справи – прибирання історичних пам’яток у лісі. Я із
задоволенням взяла участь у проекті «Позитивні
лісовички», оскільки зрозуміла:
покращення світу
починається з купи маленьких шляхетних справ, які може
творити кожен. І ми маємо пишатися, що в нашому місті є
багато підлітків, які виявляють бажання щось змінити на
краще, і є Центр, котрий гуртує таких людей навколо
себе».
Оксана СЛЄПОВА, психолог ЦСПР
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Кожного року учасники молодіжного клубу «Позитив», що діє при
Києво-Святошинському
центрі
соціально-психологічної

реабілітації населення (м.Боярка), проводять цікаві
нестандартні акції до Дня Незалежності України. Ось і 2013-го
року
молодь підготувала та провела цікавий патріотичний
захід: влаштувала фотовиставку у стилі «сушка» на території
Київської обласної дитячої лікарні. Кожен бажаючий з числа
пацієнтів, медперсоналу та жителів Боярки мав змогу її
переглянути.
Потім, затишно розмістившись під деревами на
травичці, «позитивчики» по черзі розказували, як святкують
день Незалежності у різних країнах. Доповідачі – Марина Чорна
та Анатолій Красноухов – зробили цю розповідь захоплюючою та
пізнавальною. Після цього молодь влаштувала конкурс малюнків
на асфальті
за тематикою «Символи України».
Малювали і
калину, і вишиванки, і українську хатинку з тином, і
соняшники…
А наприкінці заходу всією дружньою командою
підлітки намалювали на ватмані величезну вишиванку та оздобили
її орнаментом

у техніці «квілінг».

Дякуємо всім, хто

долучився до нашої акції!
Оксана
СЛЄПОВА, психолог ЦСПР

