Боярський туристичний клуб
“ІСКРА” дарує дітям чудове
заняття!
26 вересня 2013 року Боярський туристичний клуб «ІСКРА» на
волонтерській основі організував для школярів пізнавальне
практичне заняття на базі Києво-Святошинського ЦСПР. Захід
було приурочено до

Всесвітнього дня туризму.

Активні представники клубу – інструктор та головний суддя
змагань Олександр Косяченко, секретар клубу Юлія Апостолова
та член туристичної команди «Партизани» Євген Терещенко –
цього дня перетворили головну залу закладу на справжній
туристичний куточок: встановили намети, розклали різноманітне
туристичне спорядження для того, щоб ознайомити підлітків із
основами туризму.

Школярі отримали змогу в ігровій формі опанувати практичні
навички, потрібні для активного відпочинку: в’язати вузли,
користуватися спальником, збирати туристичний рюкзак та ін. До
провдення заходу активно долучилися й працівники ЦСПР: Тетяна
Бондаренко,
Безпрозванна

Ольга Ковчан, Вероніка
та Оксана Слєпова.

Шевель,

Галина

Діти поділилися на дві команди з «їстівними» назвами «Бублик»
та «Пиріжок» і розпочалися конкурси. «Естафета зі спальниками»
показала, що юні туристи із задоволенням опановують
особливості відпочинку на природі: із цим завданням, котре
потребувало швидкості й вправності
впоралися весело та одночасно.

учасників,

команди

Наступний конкурс «Збери рюкзак» дав змогу школярам виявити не
лише вправність чи швидкість, але й фантазію та розуміння
того, які речі можуть знадобитися під час туристичного походу.
Підліткам було запропоновано самотужки зібрати у похід
загальний командний рюкзак – кожен із учасників по черзі
обирав із заповненої різними речами палатки однин з предметів,
який одразу ж пакував до рюкзака. Діти відповідально підійшли
до поставленого завдання, хоча не обійшлося й без помилок –
приміром, виделка та молоток опинилися серед інших необхідних
для туриста речей. Звичайно, порадувало, що фен та праску
дітлахи все-таки вирішили у похід не брати.

Представники клубу «Іскра» за допомогою цього змагання
продемонстрували школярам, які речі треба брати в похід, а від
яких слід відмовитися. Підліткам навіть випала змога приміряти
справжній, правильно споряджений туристичний рюкзак (аж 13
кг!) і на власному досвіді переконатися, як важливо не брати у
похід нічого зайвого.

Юні туристи отримали не лише корисну інформацію та практичні
навички, але й весело провели час, подякували ведучим за
захопливі конкурси і виказали готовність ще не раз взяти
участь у подібних заходах, а з часом стати постійними членами
туристичного клубу “Іскра”.
Ольга КОВЧАН

Всесвітній день
свято для дітей!

туризму

–

До Всесвітнього дня туризму, котрий традиційно святкується 27
вересня, на базі Києво-Святошинського ЦСПР для шкільної молоді
м. Боярка було організовано цікаву зустріч.

У формі інтерактивного спілкування директор
туристичної фірми «Сенс відпочинку» Ольга
Доброцька провела із дітьми бесіду на тему
туризму і відпочинку за кордоном. Ольга
розповіла юним слухачам про особливості
подорожування країнами світу, а також про
звички та традиції багатьох держав. Також
Ольга поділилася смішними та курйозними випадками, котрі
траплялися з нею особисто або з іншими туристами під час
активного відпочинку. Наприкінці захоплюючих розповідей
відбулася жвава бесіда – школярі задавали чимало питань, а
деякі учні ділилися власним досвідом активного відпочинку за
кордоном. Зустріч пройшла у теплій та доброзичливій атмосфері,
супроводжувалась чаюванням та дотепними жартами.
Відгуки учасників зустрічі:
Оксана: «Мені дуже приємно, що до нашого закладу завітала
Ольга – мила, цікава та весела особистість. Вона із таким
захватом розповіла про подорожі у різних країнах, що нам
здалося, ніби ми побували там разом з нею. Я ніколи раніше не
думала, що мене може зацікавити Шрі-Ланка, а тепер я дуже хочу
побачити цю країну на власні очі. Я іще раз переконалася, що
активний відпочинок – це саме те, що дійсно корисно, цікаво та
пізнавально»;
Марина: «Мені було дуже цікаво поспілкуватися з людиною, яка
часто подорожує за кордоном, оскільки у майбутньому я теж
планую багато подорожувати. Ця інформація була для мене дуже
корисною. Під час спілкування я теж розповіла про свої пригоди
у іншій країні. Сподіваюся, що мій досвід був корисним для
інших слухачів».
Дякуємо Ользі за корисні історії та приємну зустріч!
Оксана Слєпова

ЦСПР –
життя!

за

здоровий

спосіб

5 вересня 2013 року в приміщенні Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації населення відбулось
засідання круглого столу на тему: “За здоровий спосіб життя”.
У засіданні взяли участь міський голова Тарас Добрівський,
заступник міського голови Валерій Дубовецький, керівники
спортивних гуртків та секцій, громадських організацій
спортивного спрямування, учителі фізкультури загальноосвітніх
шкіл міста, представники Дитячої юнацької спортивної школи,
організатори та активісти громадських рухів на підтримку
здорового способу життя та усі, кому небайдужа ця тема.
У своїх виступах учасники круглого столу зазначили, що серед
пріоритетних завдань – створення належних умов для виховання
та розвитку майбутнього покоління. І тому саме розвитку спорту
і фізичної культури, підтримці здорового способу життя боярчан
потрібно приділяти якомога більше уваги. “Популяризація
здорового способу життя, залучення дітей до занять фізичною
культурою і спортом з метою всебічного розвитку кожної дитини
лежать в основі соціальних ініціатив Президента України
“Діти – майбутнє України”, – наголосив міський голова Тарас
Добрівський.
– У нашому місті регулярно проводяться змагання з волейболу,
баскетболу, футболу, східних єдиноборств, новусу, також
влаштовуються
велоперегонки,
спартакіади
учнів
загальноосвітніх начальних закладів з легкоатлетичних та
ігрових видів спорту.
Завдання нашого круглого столу – всебічно обговорити цю
актуальну тему, розглянути запропоновані проекти та внести

пропозиції щодо розробки нових цікавих проектів, які
сприятимуть поширенню спорту та здорового способу життя у
нашому місті”, – підсумував Тарас Григорович.
За матеріалами “Боярка-Інформ”

Співпраця ЦСПР із місцевою
владою

26 вересня 2013 року на базі Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації населення відбулася
розширена нарада – круглий стіл на тему: «Взаємодія Боярської
міської ради, комунальних служб з установами та організаціями
міста». До участі у заході долучилася і фахівець із зв’язків з
громадськістю та пресою ЦСПР – Марія Кириленко.

Роботу круглого столу очолив міський голова Тарас Добрівський,
котрий зазначив, що подібні зустрічі відбуватимуться
щоквартально за участю керівництва міської ради, комунальних
підприємств, загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів, а також великих підприємств міста.
Зокрема, міський голова Тарас Добрівський розповів про
святкові заходи з нагоди Дня Боярки, які супроводжувалися
врученням почесних нагород, відвіданням почесних гостей з
міст-побратимів Боярки.

Під час круглого столу Тарас Григорович зупинився також на
питаннях, які актуальні під час підготовки до опалювального
сезону. Зокрема, за словами міського голови, вже наступного
року є намір перевести всі наші ДНЗ на альтернативне паливо. В
місті триває впровадження програми індивідуального опалення.
Ці та інші заходи спрямовані на посилення енергетичної безпеки
нашої держави. Головне завдання – знизити споживання
енергоносіїв, зокрема природного газу, шляхом впровадження
енергозберігаючих технологій.
Присутній директор Києво-Святошинської ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»

Леонід Кошельник принагідно надав роз’яснення щодо початку
опалювального сезону та підготовки газового господарства до
роботи в осінньо-зимовий період. Користуючись такою нагодою,
керівники навчальних закладів поставили запитання та отримали
вичерпні відповіді на них.
Головний державний санітарний лікар РайСЕС Таїсія Демченко
повідомила про погіршення епідситуації по туберкульозу та
гострому гастроентероколіту в районі та, зокрема, у Боярці.
Викликає занепокоєння збільшення кількості бродячих тварин та
укусів ними людей. Таїсія Павлівна наголосила також, що
санітарне очищення було і залишається одним із пріоритетних в
усіх без винятку населених пунктах району.
Заступник начальника Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в
Київській області – начальник міліції громадської безпеки
Олексій Перфілов розповів про виконання програми по боротьбі
із злочинністю, зупинився на проблемах Боярки. Боярські
дільничні інспектори міліції працюють у всіх напрямках, хоча
їхньої кількості за штатом замало. Звертаючись до присутніх,
він поінформував, що відтепер бійці спецпідрозділу «Барс»
здійснюватимуть патрулювання території нашого міста кожної
п’ятниці, суботи та неділі.
Повертаючись до теми святкування Дня Боярки, секретар
Боярської міської ради Дмитро Паливода нагадав присутнім про
ще одну визначну подію – відкриття пам’ятника воїнамінтернаціоналістам у парку Перемоги. «Дуже прикро, що через
негоду у відкритті пам’ятника не змогли взяти участь боярські
школярі, – зауважив Дмитро Ігорович. – Тому мені імпонує ідея
директора Боярської ЗОШ № 2 Маргарити Савицької щодо
запровадження екскурсій старшокласників до нового пам’ятника
та зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами».
Підбиваючи підсумки круглого столу, міський голова Тарас
Добрівський висловив сподівання, що ця перша розширена зустріч
стане поштовхом для подальшої співпраці між міською владою та
громадою.
За матеріалами

“Боярка-Інформ”

Для мам відбувся семінар
«Криза трирічного віку»
28 вересня 2013 року в Києво-Святошинському ЦСПР зібралися
мами на корисний семінар «Криза трирічного віку». Основну
увагу в теоретичній частині ведучі – психологи Співаковська
Т. і Куриленко О. – зосередили на ролі почуттів у комунікації
«мама-дитина», вікових кризах розвитку дітей та теорії
прив’язаності.
Учасниці семінару
активно та зацікавлено
реагували на почуту інформацію, одразу намагалися пристосувати
її до своєї життєвої ситуації, з’ясувати, наскільки правильно
вони діють в тих чи інших обставинах.

В практичній частині учасниці семінару були поділені на дві
підгрупи. З однією був проведений воркшоп в режимі групової
арт-терапії, а з другою – по роботі з метафорою.

Наприкінці заходу мами подякували за цікавий семінар
та
висловили побажання, щоб наступної зустрічі була можливість
всім учасникам побувати на всіх практичних заняттях.
Висловлюємо щиру подяку Ященко Людмилі за якісну організацію
змістовного заходу.

