Вимушені переселенці отримали
важливу інформацію

26 березня 2015 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася зустріч з
вимушеними переселенцями міста Боярка.
Перед більш ніж 40 особами виступили представники КиєвоСвятошинського районного центру зайнятості Олена Бунакова та
Людмила Чоновська, котрі розповіли про нові вакансії, дали
конкретні відповіді на численні запитання, роздали буклети.
Тетяна Ситніченко-Гах (церква «Світло життя») виступила від
Духовної ради м.Боярка. Пані Тетяна розповіла про плани
організації в Боярці літнього відпочинку тих дітей, котрі не
матимуть змоги виїхати за межі міста. Зокрема, буде
організоване вивчення біблії, різноманітні майстер-класи,
екскурсії та інші цікаві заходи. Крім того, пані Тетяна
розповіла про можливу гуманітарну допомогу речами та
продуктами. Алла Олексіївна Соловйова, активістка з Віти-

Поштової, запросила учасників взяти участь у артфестивалі
«Арт-локомотив: наступна станція – МИР».

Заступник директора, психолог Ганна Яценко провела з
вимушеними переселенцями бесіду, під час котрої закликала до
співпраці, єдності, толерантності, до того, щоб об’єднати
зусилля і навчитися допомагати один одному, не розраховуючи
лише на державу. Вимушені переселенці також ознайомилися з
послугами, котрі надає Центр, відповіли на питання анкети.
Вела зустріч директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир. Під час
спілкування учасники задавали численні запитання, що
стосуються юридичних аспектів та оформлення документації
(оформлення пропусків, нові правила реєстрації, закриття СПД
тощо). На частину запитань вдалося відповісти одразу, а для
з’ясування інших болючих тем Ангеліна Миколаївна пообіцяла
залучити фахівців найближчим часом.

Кращі проекти відібрано до
ІІ-го етапу конкурсу
28 березня 2015 року в Києво-Святошинському ЦСПР відбувся Ій етап Конкурсу соціальних проектів, котрий проводить в нашому
місті Громадська організація «Молодь Боярки» за підтримки
Боярської міської організації політичної партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність». Всього на конкурс було подано 15
проектів, з них 8 – від громадських організацій та 7 – від
ініціативних груп. Шляхом рейтингового голосування конкурсною
комісією були визначені проекти, що проходять до 2-го етапу
конкурсу.
Склад конкурсної комісії:
Зарубін Олександр Олександрович – керівник експертної ради
Конкурсу, голова ГО «Молодь Боярки», директор компанії
«Максимумнет»;
Шульга Валерій Володимирович – заступник керівника експертної
ради Конкурсу, керівник секретаріату Боярської міської
організації ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність», кандидат
педагогічних наук;
Члени експертної ради Конкурсу, місцеві активісти:
Наталія Серватович
В’ячеслав Сенчук
Олена Старкова
Ігор Коцар
До другого туру пройшли наступні проекти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Боярка-Анонс» (ГО «Центр розвитку громад»)
«Безпечне майбутнє» (ГО «Конвіктус Украина»)
«Соціальний ролик» (ІГ «Студія Драйвер»)
«Малий герб» (ІГ «Контактер»)
«Вуличні гімнасти» (ГО ««Нове покоління молоді України»)
«Шалена Боярка» (ІГ «Рада волонтерів»)
«Українська героїка» (ІГ «Рада волонтерів»)
«Спорт для всіх» (ГО «Споритвна громада»)

До окремої та особливої уваги спонсорів рекомендовано чудові і
корисні проекти, котрі хоч і не пройшли до 2-го туру, але
заслуговують на увагу та фінансування:
«Героям слава!» (ГО «Жіноча громада»)
«Маленькі туристи» ( Боярський туристичний клуб «Іскра»)
«Утилізація батарейок» (ІГ «Щасливе довкілля»)
«Чарівна метафора» (ГО «Центр розвитку громад»)
«Шкільний портфель» (ГО «Асоціація багатодітних родин «Велика
сім’я» )
«Зелений скарб» (ІГ «СКАРБ»)
«Шаховий турнір» (ІГ «Шаховий клуб «Еліт-Інтелект»)
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18 березня 2015 року директор Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації населення Ангеліна
Лахтадир та соціальний педагог Марія Тарасова відвідали
заняття для студентів 5 курсу, майбутніх спеціалістів з
валеологічних основ та охорони життя і здоров’я, що було
проведене в Національному педагогічному університеті імені
М.П.Драгоманова. Відкрите заняття організували завідувач
кафедрою медико-біологічних та валеологічних основ охорони
життя і здоров’я Страшко С.В. та керівник Інституту
інтегральної психології, психолог Шапошнікова А.С.
Заняття проводили лікарі Бартош Ірина Петрівна та Лазукін
Андрій Васильович, автори методики лікування вегето-судинної
дистонії та опорно-рухового апарату.
Гаврилюк Валерій Олексійович, доцент, майстер спорту України з

тхеквондо ІТФ продемонстрував цікаві методи фізичної
реабілітації.
Представники ЦСПР відвідали вказані заняття з метою вивчення
можливості подальшого застосування цих методик для
реабілітації учасників АТО та їх сімей.

Громадський форум

21 березня
2015 року представники Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення спільно з ГО «Центр
розвитку громад» взяли участь у Громадському форумі, котрий
відбувся у Боярській гімназії. Захід було проведено з
ініціативи ГО «Молодь Боярки» та за підтримки Боярської
міської організації політичної партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність».
Громадський форум зібрав як поважних гостей з Київської
області та Києво-Святошинського району, громадську еліту

нашого міста, так і нових, молодих, активних представників
громадського сектору. За задумом організаторів, Громадський
Форум має стати щорічною дієвою платформою обміну досвідом,
знайомства з новими можливостями для громадських активістів,
місцем, де обговорюються проекти щодо розвитку громади м.
Боярка.
З привітальним словом виступили представник БПП «Солідарність»
Олександр Тигов та міський голова Боярки Тарас Добрівський.
Від організаторів виголосив промову голова ГО «Молодь Боярки»,
директор компанії «Максимумнет» Олександр Зарубін.
У ході Форуму було оголошено старт Боярського міського
Конкурсу соціальних проектів для громадських організацій та
ініціативних груп міста, на реалізацію яких переможцям буде
надана фінансова підтримка. Оголосив цю визначну новину
керівник секретаріату Боярської міської організації ПП «Блок
Петра Порошенка “Солідарність”» Валерій Шульга, деякі технічні
питання проведення конкурсу озвучила заступник ГО «Центр
розвитку громад» Марія Кириленко.
Мабуть, символічно, що на Форумі виступили представники
найрізноманітніших інститутів громадянського суспільства. Під
час заходу громадські організації міста представили свої
короткі мультимедійні презентації.
Презентували себе громадські організації: «Жіноча громада» та
«Центр розвитку громад» (керівник – Ангеліна Лахтадир); «Рада
волонтерів» (керівник – Олена Суслова) ; “Асоціація
багатодітних родин “Велика сім’я” (керівник – Сергій Чуткий);
«Спортивна Громада Боярки» (керівник – Володимир Сафонов).
Громадський рух «Затишна Боярка» (керівник – Анна Тимченко).
Боярський туристичний клуб «Іскра» (секретар – Юлія
Апостолова).
Ініціативні групи «Щасливе довкілля» (керівник – Тетяна
Чіркова), «Контактер» (керівник – Арсеній Гужва) та «СКАРБ»,
«Спілка креативних активістів розвитку Боярки» (керівник –
Віталій Юрченко).
І якщо оглянути напрямки діяльності цих інститутів
громадянського суспільства, то можна пересвідчитись, що

боярські
активісти
своєю
діяльністю
охоплюють
найрізноманінтіші сфери життя міста:
Підтримка громадських ініціатив та об’єднання боярчан задля
вирішення спільних проблем, у тому числі і за допомогою
сучасних технологій («Центр розвитку громад», «Контактер»);
Культурно-просвітницький та благодійний напрямки, допомога
Українським Збройним силам, учасникам АТО та їхнім сім’ям
(«Рада волонтерів», «Жіноча громада»).
Формування екологічної свідомості, затишного простору,
втілення проектів відновлення і розвитку зелених насаджень
(«Затишна Боярка», «Щасливе довкілля», «СКАРБ»).
Розвиток фізичної культури і спорту та відповідної
інфраструктури, розвиток туризму («Спортивна громада», БТК
«Іскра»)
Захист прав дітей та багатодітних родин («Велика сім’я»).

Відбулася
акція
весняних подарунків»

«День

7 березня 2015 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася акція «День
весняних подарунків». У рамках акції цього сонячного
привітного дня відбувся ярмарок виробів від місцевого
виробника, де всі бажаючі змогли придбати ексклюзивні вироби
ручної роботи. Також на гостей чекав пункт обміну подарунками,
що давав змогу учасникам акції отримати подаруночок, не
витративши ані копійки. А ще відбувся святковий аукціон, під
час котрого розігрувалися лоти різної вартості. Особлива
подяка Світлані Шульзі (солодкі букети), Наталії Серватович
(вишивка), Юлії Апостоловій, котрі надали свої вироби для
благодійного аукціону. А Тетяна Шпиця передала для аукціону
цілу низку власних речей, виручка від котрих теж у повному

обсязі пішла на потреби АТО. Інші учасники ярмарку також
частину коштів передали на вказані потреби. Серед майстрів
були не лише боярчани, але й гості з Крюківщини.
Святковим сюрпризом стало привітання із прийдешнім жіночим
святом ГО «Боярська самооборона». Голова організації Наталія
Долгова вручила подяки та подарунки боярським активісткам Юлії
Апостоловій, Любові Лавриненко, Мар’яні Слєповій, Світлані
Камінській, Лілії Донченко та директору ЦСПР Ангеліні
Лахтадир.
Участь у благодійному аукціоні в якості покупця взяв і
заступник міського голови Валерій Дубовецький.
За збір коштів відповідала Юлія Апостолова («Волонтерська
сотня Боярки»). Наприкінці акції були складені протоколи,
котрими були засвідчені зібрані суми: 1829 – на АТО, 1000 – на
потреби сімей учасників АТО. Кошти, звичайно, невеликі, але
метою заходу насамперед було підтримати місцевого виробника та
подарувати святковий настрій боярчанкам. І це вдалося. День
весняних подарунків відвідували цілими сім’ями.
Всіх
порадувала тепла атмосфера, радість від зустрічі з друзями.
Найчастіше звучало питання: а коли буде наступна така акція.
Спеціалісти Центру реабілітації у роздумах: можливо, варто
через декілька місяців влаштувати День літніх подарунків? А
тоді – осінь, зима… Так і з’являються нові традиції, цікаві та
корисні свята.
Докладніше про майстрів та їх вироби:
Бондаренко Роман – вироби із глини: чашки, турки,
горнятка, підставки під серветки тощо.
Володимир Цепляєв – вироби із дерева: українські герби,
жіночі фігурки, ложки тощо.
Ніна Знова – картини та брошки із шкіри.
Соціальний магазин «Крихітка» – різноманітні прикраси у
волосся для дівчаток.
Ірина Коцар – оригінальні ключниці в стилі декупаж.

Серватович Наталія – романтична вишита картина «Подружжя
вовків».
Галина та Мар’яна Слєпови – жіночі прикраси, в’язані
вироби та солодкі подарунки.
Анна Кшановскька-Орлова – картини та біжутерія.
Світлана Шульга – солодкі букети.
Людмила Черненко та її учениця Інна Петриченко – мило,
зроблене власноруч, маки (валяння), вироби із бісеру,
дитячі іграшки.
Тетяна Чіркова – ціле розмаїття виробів у стилі декупаж:
дерев’яні дощечки, ложки, корзинки, шкатулки, пляшки
тощо.
Марина Сова та Лілія Донченко – в’язані гачком вироби,
різноманітні прикраси для інтер’єру.
Ніна Корнілова (гість із Крюківщини) та Людмила
Ковалевська – роботи із декоративно-ужиткового
мистецтва: кераміка, в’язані речі,
картини та ікони
(бісер, валяння, солома).
Наталя Ігнатенко – українські мотанки.
Крюківщинська
сувеніри.
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мотанки,

малюнки,

невеличкі

