«Екологічна весна-2014» –
акція
до
роковин
Чорнобильської катастрофи
Чорнобильська катастрофа все більше відходить у давнину.
Сьогодення пропонує гострі проблеми, вирішення котрих
хвилює
громади територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Особливо болючими є проблеми, пов’язані з охороною
навколишнього середовища. Центри соціально-психологічної
реабілітації населення від часу їх створення працюють на запит
громади, тож екологічний напрямок діяльності – один із
пріоритетних у діяльності спеціалістів Києво-Святошинського
ЦСПР. І якщо щороку заходи, приурочені до роковин
Чорнобильської трагедії, традиційно починалися десь за місяць
до 26 квітня, то цього року усі свої екологічні ініціативи
спеціалісти ЦСПР спільно з членами ГО «Центр розвитку громад»
запланували в рамках масштабної акції «Екологічна весна-2014».
Особливо приємно, що цього року екологічна діяльність ЦСПР
стала логічним продовженням проекту “Еко-марафон”, що мав
місце у 2013 році. Підведемо деякі підсумки.
У березні-квітні спеціалістами ЦСПР було проведено низку
заходів для
громади міста: презентація та демонстрація
виставки «Планета – наш дім»; екологічні заняття та вистави
екотеатру та для учнів 1-4 класів; презентація та перші кроки
проекту

«Утилізація

батарейок».

Зокрема,
виставку «Планета – наш дім» переглянули пацієнти
гастроентерологічного та ендокринологічного відділень
Київської обласної дитячої лікарні; учні Боярської ЗОШ №1 (5,7
класи); представники шкільних парламентів шкіл міста; учасники
круглих столів, семінарів та тренінгів, які проводились на
базі ЦСПР; хор ветеранів «Надія», а також небайдужі бояр чани,
які вже долучились до проекту «Утилізація батарейок». Значною
мірою ця масштабна діяльність стала можливою завдяки співпраці
з екологічною громадською організацією «Зелена бібліотека».

9 квітня 2014 р. у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення (м. Боярка) відбувся
«круглий стіл» на тему «Засміченість міста – відповідальність
громади». Від організаторів заходу виступила Ангеліна
Лахтадир, котра презентувала волонтерський проект «Утилізація
батарейок».
Міський голова Боярки Тарас Добрівський висловив підтримку
всім починанням громади, що стосуються очищення рідного міста
від сміття, зазначив, що за останній час відмічається
зростання екологічної свідомості боярчан. Тарас Григорович
подякував боярським активістам за реальні і дуже корисні
справи та висловив переконання, що спільними зусиллями
вдасться перебороти байдужість тих, хто продовжує смітити.
Голова ГО «Зелена бібліотека» В’ячеслав Амінов докладно
розповів про ту шкоду, котру наносять батарейки в разі їх
викидання у звичайні сміттєві баки. А ще зазначив, що
пропонував багатьом посадовцям інших міст долучитися до справи
утилізації батарейок, але лише мер Боярки виявив дієву
підтримку: віднині ємність для відпрацьованих батарейок
стоятиме також і у приміщенні Боярської міської ради.

Від Народної ради м.Боярка виступила Ганна Тимченко, котра
розказала про локації, що визначені до прибирання 12 квітня в
рамках участі Боярки
у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну
чистою». Заступник міського голови Віктор Кухарець відповів
на низку конкретних організаційних питань Боярської толоки.
Керівник інформаційно-аналітичної служби ЦСПР Марія Кириленко
розказала про нову спільну ініціативу Центру реабілітації та
ГО «Центр розвитку громад» із проведення в місті ярмарки ідей,
спрямованої на підтримку громадських ініціатив. Минулорічний
досвід проведення ярмарки засвідчив, що така форма підтримки
тих, хто готовий дарувати рідному місту свій ентузіазм, час та
професіоналізм вкрай ефективна. Організатори в цьому випадку
виступають виключно як посередники між громадськими
активістами та тими, хто готовий матеріально (грошима чи
ресурсами) підтримати міні-проекти, спрямовані на розбудову
рідного міста. У ході жвавої бесіди було обговорено конкретні
екологічні проблеми м.Боярка: і засміченість ставків, і
недопустимість спалення опалого листя, і необхідність
роздільного сортування сміття. З цих питань виступили ст.
методист Києво-Святошинського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Тетяна Малишева,

представник ГО «Відродження Притварки» Андрій Кириленко,
психолог ЦСПР Юлія Толочко.
А 12 квітня Києво-Святошинський ЦСПР та ГО «Центр розвитку
громад» активно
долучилися до Всеукраїнської акції з
прибирання парків, скверів, пляжів та інших місць відпочинку –
“Зробимо Україну чистою-2014”, що покликана покращувати якість
життя громади простими діями. Тож спеціалісти ЦСПР та члени ГО
на чолі з директором та головою правління Ангеліною Лахтадир
спільно з активістами міста Боярка вийшли на прибирання
Йосипівського ставу, що знаходиться у нашому боярському лісі.
Сміття біля цієї мальовничої водойми виявилося чимало –
пляшки,
пакети,
недопалки…

Робота
знайшлася для всіх: витягати пляшки з води, збирати непотріб
берегом, тягати зібране сміття. Працювали дружньо, весело та
швидко. Особливо зворушливо, що до прибирання долучались
небайдужі жителі міста цілими сім’ями, навіть із дітками, що
вже змалку вчаться дбати про чистоту рідної Боярку. Але окрім
засміченості, наш улюблений Йосипівський має нагальну
проблему, котра потребує термінового вирішення: вода не
проходить через дамбу, перетікає і катастрофічно розмиває
дорогу. Маємо надію на реагування тих, хто за своїми

посадовими обов’язками відповідає за збереження старовинного і
унікального
боярського
ставка.
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