Творчі заняття для дітей
вимушених переселенців

Спеціалісти
Києво-Святошинського
центру
соціальнопсихологічної реабілітації населення працюють з дітьми
вимушених переселенців. Діти, що ще зовсім недавно жили в
умовах
справжньої війни,
потребують
особливої уваги. В
привітній доброзичливій Боярці у них є шанс прийти до тями,
психологічно відновитися. Один із напрямків психологічної
реабілітації таких діток – це організоване змістовне дозвілля,
творчі заняття з елементами артотерапії.
Ось що каже керівник клубу «Веселі барви» Тетяна Чіркова:
«Перебування дітей у стані хронічного стресу негативно
відбилося на їхній психіці. Робота з такими дітьми дуже
непроста, це цільова група, котра, вимагає специфічних
підходів. Такі діти потребують особливої уваги, більше часу
для пояснення навіть найпростіших дій. Тому ми вирішили
виділяти таких дітей у окремі групи».

ТОВ “Райдуга Трейд” прийшла
на допомогу біженцям
В Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення спеціалісти працюють з дітьми вимушених
переселенців. Найбільшим успіхом користуються творчі заняття
з елементами артотерапії. Але – проблема: для творчих занять
потрібні матеріали. Не пропонувати ж людям у складних життєвих
обставинах і неабиякій скруті самим все купляти. Разом із тим,
фінансування на подібні потреби Центру не виділяються, власні
скромні ресурси вичерпані. На допомогу прийшло товариство
“Райдуга Трейд”, котре виділило для творчих занять з біженцями
альбоми, фарби, пластилін. Всі
ці подарунки передали
керівництву Центру представники фірми Олена Старкова та Олег
Кузьменко. Дякуємо ТОВ “Райдуга Трейд” від імені дітей та
їхніх батьків, що так потребують нашої уваги та допомоги!

Спеціалісти розглядали різні
аспекти роботи з біженцями
У Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення відбулася нарада спеціалістів з питань
опанування нових напрямків роботи. Нових – переважно з точки
зору знайомства з психологічними проблемами специфічних
цільових груп – вимушених переселенців з Криму та зони
проведення антитерористичної операції.
Було намічено низку методичних заходів, спрямованих на
адаптацію
багаторічного досвіду роботи з постраждалими
внаслідок Чорнобильської катастрофи до до інших депресивних
груп населення. Зокрема, було прийнято рішення провести ряд

зустрічей з біженцями для з’ясування їхніх побутових потреб та
психологічних проблем. Адже уявлення зі сторони навіть
найбільш кваліфікованих спеціалістів може значним чином
відрізнятися від потреб конкретних людей. Було також прийнято
рішення виділити декілька окремих напрямків роботи з
переселенцями: психологічну, реабілітації шляхом організації
змістовного дозвілля та соціальну з залученням волонтерів по
збору гуманітарної допомоги.

Клуб “Веселі барви” запрошує
дітей та підлітків до творчої
діяльності
Уже втретє Києво-Святошинський ЦСПР запрошує дітей та
підлітків на творчі заняття та майстер-класи. Цього літа за
бажанням можна відвідувати клуб «Веселі барви» навіть разом із
батьками. Заняття проводяться за програмою «Гармонія барв» з
метою профілакткики бездоглядності, організації змістовного
дозвілля дітей під час канікул.
А ще – для гармонізації
внутрішнього стану дитини засобами декоративно-ужиткового
мистецтва; розвитку дрібної моторики і творчих здібностей;
активізації фантазії та просторової уяви. Серед майстер-класів
уже проведено: об’ємні аплікації, декупаж вазочок та
виготовлення свічок. Також заплановано майстер-класи з
виготовлення декоративних защіпок для волосся, декупаж свічок,
виготовлення органайзеру для канцелярії, фігурок із фетру,
декоративних кульок;
оздоблення рамок для фото; газетне
плетіння та багато іншого цікавого і (як ви могли помітити)
корисного.
Учасники клубу проводять свій вільний час у пізнанні нових

цікавих видів діяльності, відкривають для себе нові техніки
творчості, розвивають власні творчі здібності, а також мають
чудову можливість зробити друзям чи рідним виготовлений
власноруч подарунок.
Завдання клубу:
Привчати дітей до трудової діяльності;
Розвивати дрібну моторику;
Задовольняти запити дітей у творчому самовираженні;
Розвивати здібності у різних галузях побутового
рукоділля;
Виховувати охайність, точність, майстерність;
Формувати вміння проявляти та передавати свої
переживання через вироби зроблені власноруч;
Розвивати художньо-творчі здібності, звичку привносити
елементи прекрасного у побут;
Активізувати фантазію дітей,
створення нових композицій;
Заняття відбуваються щочетверга об

спрямовувати

її

на

11:00

Керівник клубу – Тетяна Чіркова
Тел.: 0937625615

Триває
виставка
талановитих дівчат

робіт

У Києво-Святошинському центрі триває виставка молодих
талановитих дівчат – Дейчук Олександри та Гринюк Карини.
Дівчатка ще зовсім маленькі, але їхні роботи виконані
надзвичайно майстерно і кожного дня тішать око не лише
працівників Центру, але й гостям закладу. Маленькі майстрині
вже встигли спробувати себе у пластиліні на склі,
пластиліновій об’ємній аплікації, мистецтві коллажу, у
квілінгу, а також у ізонитці. Звісно, дівчатка досягли такого
рівня майстерності завдяки дбайливому керівникові студії
Будинку культури – Сухоруковій Л.Д.

Ось декілька слів про себе від авторок робіт:

“Дейчук Олександра. Я народилася 16 грудня 2003 року. Мені 10
років. я проживаю на вулиці Будаївська разом з мамою Євгенією
Михайлівною, бабусею Валентиною Миколаївною, дідусем Михайлом
Григоровичем. Я навчаюсь у 5-Б класі Бояркької ЗОШ№1. У школі
я займаюся своєю улюбленою справою – танцями. А також я
захоплююсь прикладним мистецтвом. Мені це дуже подобається!”

“Мене звати Гринюк карина. Мені 8 років. Я живу у місті
Боярка, на провулку Лікарняному. В цьому році я закінчила
другий клас. Я займаюся спортивними танцями та прикладним
мистецтвом. Вивчаю англійську мову. Мені подобається робити
картини з квілінгу та пластелину. Мою маму звати галина
Василівна, а тата – Олександр Олександрович. Я живу з татом,з
мамою бабусей та дідусем, я їх всіх дуже люблю. в вільний час
я допомагаю бабусі по господарству”.

