Перша
презентація
«Анонс»

сайту

22 квітня 2015 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася перша
презентація сайту «Анонс», котрий має оживити громадське і
культурне життя Боярки.

Презентували сайт основні виконавці проекту – Марія Кириленко
(ЦСПР, ЦРГ) та Арсеній Гужва (ІГ «Контактер»). На презентації
були присутні представники громадських організацій, приватних
та державних установ. Всі присутні висловили гарячу підтримку
цьому починанню і пообіцяли брати активну участь у наповненні
сайту повідомленнями про цікаві події та заходи, котрі
відбуватимуться за їх ініціативи чи на їхній базі. Це якраз
той випадок, коли успіх справи в повній мірі залежить виключно
від усієї громади.
На заході був присутній новий заступник міського голови
м.Боярка з соціальних питань Олександр Красовський, котрий
висловив підтримку проекту зі сторони Боярської міської ради
та відповів на питання, що стосуються співпраці БМР та
боярських активістів.

Нагадуємо, що сайт «Анонс» створено в рамках спільного проекту
Києво-Святошниського
центру
соціально-психологічної
реабілітації населення, ГО «Центр розвитку громад» та
ініціативної групи «Контактер». Організатори конкурсу – ГО
«Молодь Боярки» за підтримки міської організації «Блок Петра
Порошенка «Солідарність».
Слідкуйте за подіями на сайті «Анонс. Події та заходи
Боярського регіону».

Громадська організація «Центр
розвитку громад» стала однією

з
переможниць
Конкурсу
соціальних проектів-2015
Щасливі повідомити, що громадська організація «Центр розвитку
громад» стала однією з переможниць Конкурсу соціальних
проектів-2015, вигравши з проектом «Боярка-анонс: створення
сайту анонсів подій м.Боярка» (організатори конкурсу – ГО
«Молодь Боярки» за підтримки міської організації «Блок Петра
Порошенка «Солідарність»).
Спільно зі своїми партнерами – Києво-Святошинським центром
соціально-психологічної реабілітації населення та ініціативною
групою «Контактер» – учасники проекту мають на меті розробку
сайту, котрий допоможе жителям Боярки орієнтуватися в
соціокультурному просторі міста.
Виконавці проекту:
ГО «Центр розвитку громад» (керівник проекту, автор ідеї
та наступний супровід сайту в якості головного редактора
– Марія Кириленко).
Києво-Святошинський
центр
соціально-психологічної
реабілітації населення (Доменне ім’я та хостинг. Вебдизайн та постійний технічний супровід сайту – Станіслав
Яценко).
Ініціативна група «Контактер» (Арсеній Гужва –
програмування та наступний апгрейд).

На фото: керівник ГО «Молодь Боярки» Олександр Зарубін вручає
сертифікат переможця Марії Кириленко, авторці проекту «Бояркаанонс».
Докладніше про проект «Боярка-анонс».
Мета проекту:
Об’єднати

боярчан

навколо

соціально

корисних

справ

та

змістовного здорового дозвілля шляхом створення Інтернетресурсу, котрий надавав би їм інформацію про події
соціокультурної сфери та координував би їх діяльність.
Актуальність проекту:
Активність боярчан останнім часом значно зросла, в Боярці
відбувається все більше громадських та волонтерських заходів,
екскурсій, акцій з благоустрою, культурних подій. Склалася
ситуація, за якої 1) Організатори призначають заходи на один і
той самий час (або з недостатньою різницею в часі), бо не
поінформовані про інші події в місті. 2) Боярчани пропускають
цікаві і важливі для них події. 3) Жителі Боряки не знають, як

змістовно провести вихідні дні 4) Батьки маленьких дітей не
знають, яким чином цікаво та змістовно організувати дозвілля
своїх дітей. Невдоволення цією ситуацією висловлювали,
зокрема, члени групи «Боярське земляцтво» в соціальній мережі
Фейсбук.
Завдання проекту:
Допомогти організаторам обирати оптимальний час
проведення заходів (щоб різні події не призначалися на
один і той самий час).
Надати боярчанам та гостям міста інформацію, де можна
відпочити (фестивалі, концерти, вистави, свята, народні
гуляння), куди повести дитину з розвивальною метою
(майстер-класи, конкурси, змагання), до якої корисної
справи долучитися (волонтерські заходи, благоустрій,
клуби, групи підтримки), які заходи із здорового способу
життя обрати (туристичні зльоти, екскурсії, прогулянки
на природу, велопробіги, спортивні змагання) тощо.
Результати проекту:
У результаті здійснення проекту в місті Боярка з’явиться
зручний та сучасний сайт, котрий дозволить координувати між
собою призначення важливих загальноміських заходів – зборів,
круглих столів, громадських слухань, практичних семінарів та
інших навчальних заходів, екскурсій, концертів, конкурсів та
інших мистецьких подій, засідань клубів і будь-яких інших
місцевих ініціатив, що мають стосунок до громадського та
культурного життя міста. Організатори заходів зможуть
координувати між собою проведення подій. А пересічні боярчани
зможуть обирати, куди піти вихідного дня і до якої громадської
ініціативи приєднатися. Наявність додатку, що дозволятиме
заходити на сайт із смартфонів, дозволить зробити користування
сайтом «Анонс. Боярка» зручним і мобільним. Назавжди відійде в
минуле ситуація, за якої а) на один і той же час
призначатимуться важливі заходи і б) жителі міста не
знатимуть, куди піти у вихідний день. Користь від цього

проекту отримають всі жителі міста Боярка.

Відбувся публічний
соціальних проектів

захист

4 квітня в
Києво-Святошинському центрі реабілітації населення відбувся 2й етап Конкурсу соціальних проектів-2015, котрий провела в
нашому місті Громадська організація «Молодь Боярки» за
підтримки Боярської міської організації політичної партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Відбувся публічний
захист 8-ми проектів, котрі шляхом рейтингового голосування
було відібрано до 2-го туру.
Переможців визначила компетентна конкурсна комісія в
наступному складі: Олександр Зарубін (голова ГО «Молодь
Боярки»), Валерій Шульга (представник Блоку Петра Порошенка
«Солідарність») та відомі боярські активісти В’ячеслав Сенчук,

Наталія Серватович, Олена Старкова, Ігор Коцар.

По 7 тисяч гривень отримали наступні проекти:
«Боярка-Анонс: створення сайту анонсів подій м.Боярка» (ГО
«Центр розвитку громад» спільно з Центром реабілітації
населення, керівник проекту – Марія Кириленко)
«Соціальний ролик: створення низки відеосюжетів,

які

у

позитивному світлі відображають усе найкраще і найдостойніше у
житті і громаді міста Боярка» (ІГ «Студія Драйвер», керівник
проекту – Микола Кротенко (Шошанні)
«Вуличні гімнасти: створення спортивного майданчику» (ГО «Нове
покоління молоді України», керівник проекту – Іван Мадулу)
«Спорт для всіх: встановлення спортивного тренажера на
прибудинковій території» (ГО «Спортивна громада», керівник
проекту – Володимир Сафонов)
І ще 2 тисячі грн. отримав проект «Малий герб: розробка малого
герба міста Боярка» (ІГ «Контактер», керівник проекту –
Арсеній Гужва)

Прекрасні
молодіжні проекти «Українська героїка: курс національно
патріотичного виховання та військово-патріотична польова гра»
(ГО «Рада волонтерів», керівник проекту – Денис Губашов) та
«Шалена Боярка: проведення конкурсу зі стріт-арту на
патріотичну тематику» (ГО «Рада волонтерів», керівник проекту
– Анастасія Хоменко) хоча й не отримали фінансування в рамках
Конкурсу проектів, але заручилися підтримкою ГО «Молодь
Боярки» та особисто голови організації Олександра Зарубіна.
Проектом «Чарівна метафора: створення групи психологічної
підтримки із застосуванням методики метафоричних карт» (ГО
«Центр розвитку громад», керівник проекту – Надія Величко)
зацікавилася підприємець, власниця соціального магазину
«Крихітка» і член конкурсної комісії Наталія Серватович, котра
обіцяла розглянути можливість спонсорської підтримки цього
проекту.
Але… Без підтримки, на жаль, залишилася ціла низка дуже
цікавих і корисних проектів. Закликаємо представників
Боярської міської ради і боярських підприємців звернути увагу
на ці непересічні громадські ініціативи, котрі чекають на вашу

підтримку:
«Безпечне майбутнє : профілактика ВІЛ/СНІДу, вірусних
гепатитів В,С та наркоманії серед підростаючого покоління» (ГО
«Конвіктус Украина», керівник проекту – Олександр Волонтир)
«Героям слава! збір інформації про наших земляків – учасників
Майдану, АТО та волонтерів» (ГО «Жіноча громада», керівник
проекту – Ангеліна Лахтадир)
«Маленькі туристи: придбання дитячого туристичного
спорядження» (Боярський туристичний клуб «Іскра», керівник
проекту – Юлія Апостолова)
«Утилізація батарейок: організація збору та вивезення
відпрацьованих елементів живлення» (ІГ «Щасливе довкілля»,
керівник проекту – Тетяна Чіркова)
«Шкільний портфель: допомога багатодітним сім’ям у підготовці
дітей до школи шляхом закупівлі шкільних портфелів» (ГО
«Асоціація багатодітних родин «Велика сім’я», керівник проекту
– Сергій Чуткий)
«Зелений скарб: створення в парку ім. Т.Г. Шевченка дитячої
зони» (ІГ «СКАРБ», керівник проекту – Віталій Юрченко)
«Шаховий турнір: закупка медалей і призів для шахового
турніру» (ІГ «Шаховий клуб «Еліт-Інтелект», керівник проекту –
Євгеній Островський)

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. Боярка-Анонс» (ГО «Центр розвитку громад»)
2. «Безпечне майбутнє» (ГО «Конвіктус Украина»)
3. «Соціальний ролик» (ІГ «Студія Драйвер»)
4. «Малий герб» (ІГ «Контактер»)
5. «Вуличні гімнасти» (ГО ««Нове покоління молоді України»)
6. «Шалена Боярка» (ІГ «Рада волонтерів»)
7. «Українська героїка» (ІГ «Рада волонтерів»)
8. «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»)

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»).

