Хто
в
Боярці
збирає
відпрацьовані батарейки

Нагадуємо,
що в Боярці триває волонтерський проект «Утилізація
батарейок»,
ініційований
Києво-Святошинським
центром
соціально-психологічної реабілітації населення та громадською
організацією
«Центр розвитку громад». У жовтні 2014 року
підведено підсумки за перші півроку дії проекту щодо об’ємів
зібраних відпрацьованих батарейок.
Лідерами за кількістю зібраних батарейок стали наступні
заклади: магазин «Подарунки» (Михайлівська площа), магазин
«Горлиця» (вул.Шевченка, 82), магазин «Клякса» (Тарасівська
площа, 6, ринок), Боярська міська рада і, звичайно, КиєвоСвятошинський ЦСПР. Також до проекту долучились волонтери з
села Княжичі, які збирали відпрацьовані елементи живлення
разом зі школярами Княжицької ЗОШ.
Збір відпрацьованих елементів живлення відбувався шляхом
передачі волонтерами заповнених контейнерів керівнику проекту
соціальному працівнику ЦСПР Тетяні Чірковій. Урочистим

моментом проекту стала передача наповненої ємності міським
головою Боярки Тарасом Добрівським.
Найближчою метою проекту є збір максимально можливої кількості
відпрацьованих елементів живлення та відправка всього
зібраного обсягу на спеціалізовану екологічну переробку.
Організатори та активісти проекту «Утилізація батарейок»
висловлюють щиру подяку за підтримку всім небайдужим мешканцям
Боярки. Проект продовжується, тож всі, хто не встиг долучитися
до збору батарейок, мають можливість надолужити. Маємо також
надію, що розшириться і список пунктів прийому. Долучайтеся!
Поточні пункти прийому батарейок наступні:
1. Центр соціально-психологічної реабілітації (ЦСПР) – вул.
Хрещатик, 83; територія Київської обласної дитячої
лікарні, старі корпуси, біля ЛОР-відділення.
2. «Клякса» (канцтовари і товари для творчості)

–

Тарасівська площа, 6, ринок «Тарасівський».
3. Магазин «F5» (комп’ютерна техніка) – вул. Хрещатик, 4а.
4. Магазин «Подарунки» – Михайлівська
Леніна), біля світлофора.

площа

(колишня

5. «Боярка-центр», 2-й поверх – Михайлівська площа.
6. Магазин «Горлиця» (відділ промислових товарів) – вул.
Шевченка, 82.
7. Боярська ЗОШ №1 – вул. Лисенка, 11/23.
8. Бібліотека – вул. Молодіжна, 77.
9. Будинок побуту (офіс Оріфлейм) – вул. Молодіжна, 10.

“Червоний Хрест”
спільна місія

і

ЦСПР:

23 жовтня 2014 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення
відбулось виїзне
засідання Президії Правління Київської обласної організації
Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ). Присутніми були
делегати з різних міст Київської області. Були представлені
Васильків, Фастів, Біла Церква, Обухів, Буча тощо. Директор
ЦСПР Ангеліна Лахтадир привітала учасників засідання, коротко
розповіла історію створення центрів реабілітації населення в
Україні. Зупинилася Ангеліна Миколаївна і на нових напрямках
роботи спеціалістів Центру, зокрема з
вимушеними
переселенцями, ветеранами та учасниками АТО. А ще – розповіла
про спільну місію Центру та ГО «Червоний Хрест», участь у
акції «Місія добра» (надання допомоги вимушеним переселенцям,
людям похилого віку), про перспективи подальшої співпраці.
Цього ж дня чотири сім’ї учасників АТО та дві сім’ї вимушених
переселенців отримали допомогу від ГО Києво-Святошинський
«Червоний хрест» – набори з миючими засобами та предметами
особистої гігієни, переданими від UNFPA (Фонд народонаселення
ООН в Україні). Таким і був цей день в Центрі, сповнений
новими знайомствами з цікавими людьми, плануванням зустрічей і
нових спільних проектів.

Щоб вижити, потрібно вміти
об’єднуватися
23 жовтня 2014 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулося тренінгове
заняття на тему згуртування колективу в екстремальних умовах.
Заняття відвідали учні двох дев’ятих класів Боярської ЗОШ №2.
На тренінгу панувала жвава невимушена атмосфера. Підлітки
«побували» на безлюдному острові, де намагалися уявно вижити в
надзвичайних умовах. Головною метою заняття було об’єднання
двох класів в
одну дієву команду, що зуміла б стати
конкурентоспроможною у змаганні з силами дикої природи.
Спочатку робота йшла у підгрупах, де діти мали зобразити на
ватмані, як би вони «обживали» свій острів.
Діти активно і
творчо поставилися до цього завдання і дуже оригінально та
креативно його виконали. А потім вони об’єднали свої
напрацювання з тим, щоб спільними зусиллями «створити» такий,
що став би уособленням консолідованої співпраці з метою
виживання в екстремальних умовах.
Результати роботи дітям
настільки сподобалися, що вони забрали малюнки з собою, щоб
повісити в класах. Заняття провела спеціаліст ЦСПР Марія
Тарасова.

Як
вижити
в
умовах
артелерійських обстрілів

У неділю 19
жовтня 2014 року теоретичне заняття Боярського туристичного
клубу «ІСКРА», що діє при Києво-Святошинському ЦСПР, було
присвячене незвичній, але тісно пов’язаній з основною
діяльністю клубу тематиці – виживанню в умовах артилерійських
обстрілів.
Заняття було присвячене обговоренню видів обстрілу, які
можливі на території нашого міста; виявленню місць, які можуть
піддаватись нападам у першу чергу; різним видам зброї;
можливій частоті та спрямованості обстрілів з систем залпового
вогню. Були визначені заходи безпеки при обстрілах і
найбезпечніші місця для укриття. Після перегляду інформаційноучбового ролику з оглядом всіх видів залпової зброї, що
застосовується наразі на Сході країни, слухачам була надана
інформація щодо їх можливих дій під час обстрілів. Була
приділена увага тривалості обстрілу із різних видів зброї та
вмінню їх відрізняти – це дає змогу за час перерви між залпами
встигнути змінити місце укриття.
Друга частина заняття була присвячена заходам виживання в лісі
та способам маскування залежно від місцевості. Слухачам були
запропоновані слайди, на яких вони мали виявити замасковану
людину чи військовий об’єкт.

Крім лекційного матеріалу,
ведучі відповіли на численні
запитання, а потім було вільне обговорення окремих тем, що
були цікаві аудиторії.
При підготовці до заняття БТК «ІСКРА» ставив за мету надати
підліткам інформацію, яка прояснила б для них події, які вони
бачать в засобах масової інформації і які можуть їх лякати
саме тому, що вони не до кінця їм зрозумілі.
В якості
інструктора з частини питань виступала Юлія Апостолова. До
проведення заняття був також залучений експерт, людина з понад
десятирічним
військовим
досвідом,
спеціаліст
з
радіоелектронної

боротьби.
Юлія АПОСТОЛОВА

Музичні заняття – ефективна
форма роботи з дітьми

У
КиєвоСвятошинському ЦСПР триває другий сезон дитячих розвивальних
занять за програмою «Пізнання, творчість, розвиток». Маленькі
відвідувачі залюбки беруть участь у веселих і пізнавальних
іграх, виконують цікаві вправи, вчаться висловлювати власну
думку, спілкуватися один з одним, тренують корисні життєві
навички.
Новинкою програми стали музичні заняття, у ході яких діти
разом з керівниками Анною Фломбойм та Марією Тарасовою
перетворюються на маленьких вокалістів і танцюристів під
чарівний музичний супровід. Пісеньки, танцювальні ігри, ігрижарти, музичні вправи на розвиток фантазії і творчого мислення
— усе це різноманітить зміст музичного заняття. Варто
відзначити, що ці заняття припали до душі всім учасникам
групи, адже створюють потрібну атмосферу для навчання та
розвитку і, звичайно, гарний настрій!

