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 школа – мотанки, малюнки,
сувеніри.
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