Робоча
нарада
з
проблем
координації
роботи
з
вимушеними переселенцями

5 вересня у
Києво-Святошинському
центрі
реабілітації населення (ЦСПР)

соціально-психологічної
відбулася робоча нарада

«Актуальні проблеми координації роботи з вимушеними
переселенцями».
Участь у нараді взяли Оксана Мельниченко,
директор Києво-Святошинського
районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді; Валерій Дубовецький,
заступник Боярського міського голови; Валентина Даниляк,
директор Києво-Святошинського районного центру зайнятості;
Ангеліна Лахтадир, директор Києво-Святошинського ЦСПР; Наталія
Охмак, завідуюча відділенням соціально-побутової адаптації
Територіального центру соціального обслуговування одиноких
громадян та інвалідів
Києво-Святошинського району; Василь
Потапов, депутат Києво-Святошинської районої ради; Людмила
Корзун, секретар громадської ради при виконкомі Боярської

міської ради; Марія Кириленко, керівник інформаційноаналітичної служби ЦСПР; Венера Костюк, фахівець із соціальної
роботи РЦССССМ та Юлія Апостолова, соціальний працівник ЦСПР
та волонтер, що постійно працює з вимушеними переселенцями.
Учасники наради обмінялися інформацією, поділилися досвідом
роботи, намітили найближчі плани. За підсумками наради всі
присутні дійшли загальної згоди, що потрібно надати цій роботі
системного характеру; розробити загальну базу даних вимушених
переселенців Києво-Святошинського району; за необхідності
провести навчання для спеціалістів.
Однією з озвучених
проблем є одночасне надання допомоги одним і тим самим сім’ям
(найчастіше з числа найбільш «активних») з боку різних
структур та волонтерів, паразитування деяких переселенців на
цій допомозі, небажання влаштовуватися на роботу та
налагоджувати свій побут, небажання місцевого населення
здавати (чи надавати на безоплатній основі) житло громадянам,
що прибули з Луганської та Донецької областей.
Учасники наради торкнулися також проблеми соціальнопсихологічного супроводу бійців, що повертаються із зони АТО.
Зокрема, силами Центру реабілітації буде організовано та
проведено низку практичних семінарів з правил поводження з
тими, хто повернувся після бойових дій, для психологів,
соціальних педагогів, соціальних працівників, громадських
активістів та волонтерів.

Гуманітарна
допомога
вимушеним переселенцям

Упродовж

тижня

Києво-

Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення
став базою для збору та розподілу гуманітарної
допомоги тимчасовим переселенцям із зони АТО. Було зібрано та
розподілено постільну білизну, одяг для дітей та дорослих,
взуття, посуд, канцелярські приладдя для школярів, іграшки,
харчові продукти.
Спеціалісти Центру та боярські волонтери здійснили величезний
об’єм роботи, забезпечивши можливість сім’ям, що переїхали з
Луганської та Донецької областей, спокійно і без поспіху
передивитися речі, поміряти та обрати те, що потрібно. Це було
особливо актуально з огляду на початок навчального року та
наближення холодів. Основна роздача відбувалася у вихідні дні
29-30 серпня.
Особливо приємно було приймати чистий, дбайливо складений
одяг, розподілений за віком та призначенням: дитячий чи
дорослий, літній чи зимовий тощо.
Особлива подяка соціальному працівнику Центру Юлії
Апостоловій, котра поза робочим часом у якості волонтера
керувала цією роботою. Їй допомагали працівники Центру Марія
Кириленко, Ольга Ковчан, Тетяна Шпиця, Максим Проценко,
Вікторія Чернякова.
Небайдужі громадяни міста Боярка поприносили стільки одягу, що
залишки довелося розсортувати та передати до Територіального
центру соціального обслуговування одиноких громадян та
інвалідів Києво-Святошинського району, а дитячі – до Пущі-

Водиці, куди нещодавно було завезено дітей-біженців з зони
АТО. До збору та сортування речей активно долучилася церкви,
що входять до Духовної ради Боярки та Церква Успіння Святої
Богородиці с.Тарасівка.

