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»).

