Зустріч з переселенцями із
зони АТО
22 серпня у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення зібралися переселенці з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО –
батьки разом із дітьми різного віку. Захід було організовано
спільно з жіночим клубом «Мудра мама» (керівник Людмила
Ященко).
У конференц-залі Центру було виділено зони для різних видів
робіт: на килимку
гралися малюки, за столиками дівчатка
малювали, а хлопчики працювали з конструкторами. Тому дорослі
мали змогу поспілкуватися.
Директор Центру Ангеліна Лахтадир розповіла про Центр
реабілітації, про послуги, які надають спеціалісти, про графік
та напрямки роботи.
Керівник жіночого клубу «Мудра мама» Людмила Ященко надала
інформацію про дитячі садочки, школи, соціальні магазини, а
також магазини, де можна придбати канцелярське приладдя за
знижками.
Переселенці в свою чергу поділилися тим, як адаптувались у
Боярці, що їх хвилює, озвучили свої потреби. Виявилось, що не
всіх дітей влаштовано до дитячих садочків та шкіл, не всі
батьки знайшли роботу, багато сімей не мають елементарних
побутових речей…
Цього дня було надано допомогу всім, хто прийшов на захід:
постільна білизна, рушники, предмети гігієни, харчові
продукти, шкарпетки. Про це подбали спеціалісти Центру та
представники жіночого клубу «Мудра мама».
Олівці, альбоми та інше приладдя було надано
магазинами
«Творча дитина» та «Клякса». Авраменко Наталія та Марина
Деркач частували овочами та фруктами. А діти тішилися солодким

смачним подарунком – чудовим тортом від Вікторії Сніцаренко.

Робота
з
дітьми,
евакуйованими з Луганська

Фахівці
Києво-Святошинського
Центру
соціально-психологічної
реабілітації населення 21 та 24 серпня працювали на виїзді з
дітьми та мамами, що були евакуйовані із зони активних бойових
дій на Луганщині. Понад 30 дітей різного віку, а також деяких
матусь прихистив Центр для роботи з дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківської опіки «Отчий дім» (с.Петрівське).

Це були напружені дні, коли діти, щойно евакуйовані із зони
АТО, знаходились у стресовому стані, пов’язаному з переїздом
та адаптацією до нових умов, але насамперед із драматичними і
навіть трагічними враженнями від подій, що відбуваються в їх
рідному місті.
Психологи та соціальні педагоги ЦСПР Ганна
Яценко, Анна Фломбойм, Максим Проценко, Вероніка Шевель, Марія
Тарасова зустрілися та поспілкувалися з дітьми, провели з ними
час, намагаючись зняти напруження, відволікти від складних
життєвих обставин, в яких ті опинилися.

Також відбулися зустрічі з адміністрацією і колегамипсихологами, під час котрих було обговорено можливі варіанти
співпраці та соціально-психологічного супроводу тимчасових
переселенців. Разом із спеціалістами Центру в ролі волонтера
виїжджала до Петрівського і Надія Величко – психолог з
Донецька,
для котрої і за фахом і по життю близькі проблеми
вимушених переселенців.
Дуже допоміг і дітям, і персоналу
Сергій Чуткий, голова Асоціації багатодітних “Велика сім’я”,
котрий приїхав підтримати маленьких переселенців разом із
своїми дітьми.

