Ремонт закінчено! Оновлена
бібліотека дарує затишок і
тепло.
19 листопада 2010 року

після довгоочікуваного

ремонту знову

зустрічала своїх читачів Боярська міська бібліотека №1 (філіал
№44 Києво-Святошинської центральної районної бібліотеки). Із
входинами бібліотекарів прийшли привітати друзі-спонсори:
Олесь Маляревич, Олександр Видря та Людмила Яременко.
Саме з їх допомогою було зроблено ремонт.

Директор Боярської

ЗОШ № 1 Катерина Мелашенко також привітала господарів цього
духовного храму і побажала їм побільше вдячних читачів.
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир у своєму виступі зазначила,
що бібліотека в історичній частині міста необхідна для
жителів,
як повітря. Сюди приходять діти, їх батьки,
пенсіонери, тут працюють у читальному залі студенти. Дуже
важливо, щоб це приміщення було затишним, привітним,
спокійним, теплим. А подарунком для бібліотеки та її
відвідувачів стали фотографії, зроблені учнями боярських шкіл
в рамках проекту «Позитивний погляд», що був профінансований
Боярською

міськрадою.

прикрашатимуть

Тепер

приміщення

бібліотеки

краєвиди Боярки, пам’ятні місця нашого міста.

Інші фотографії було передано в
Боярську міську раду та
особисто спонсорам проекту – Людмилі Яременко Л.М. та Андрію
Арчакову. А ще (щоб нікому не було заздрісно) – у філіали №
45 дитячої та дорослої Києво-Святошинської районної
центральної бібліотеки. Заєць Людмила і Драчевська Людмила
подякували ЦСПР за фотографії.

Проект “Позитивний
завершено

погляд”
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Розпочато тренінгові заняття
за проектом «Не дай себе
заманити» (FOCCUS)

Члени клубу "Позитив" під час роботи в підгрупах
Третього листопада 2010 року у Києво-Святошинському центрі
соціально-психологічної реабілітації розпочалися тренінгові
заняття за проектом «Не дай себе заманити», що фінансується
американською неурядовою організацією FOCCUS.
Перші два
тренінга були проведені з членами молодіжного клубу «Позитив».
Тренери – Ганна Яценко та Оксана Слєпова.
Це було перше апробаційне проведення тренінгових занять. Ось
що з цього приводу розказала голова інформаційно-аналітичної
служби ЦСПР Марія Кириленко: «Ці тренінги є авторськими
розробками наших спеціалістів. Розробляючи тренінги, ми з
психологами Центру планували, які саме вправи застосовувати

для досягнення певної мети. Практика показує, що одні форми
роботи краще сприймаються підлітками, інші гірше. Щось треба
доопрацювати, щось змінити. Етап апробації та доопрацювання
тренінгового заняття – досить тривалий. Коли проект добіжить
кінця, ми матимемо відпрацьований інтелектуальний продукт,
котрий буде вартий того, щоб ним поділитися із спеціалістами
інших закладів. Заняття проводять декілька психологів, я теж
вибірково відвідую заняття. Багато що нам дає також зворотній
зв’язок учасників.»
Наведемо деякі із відгуків молодих людей про обидва тренінгові
заняття:
Нам найбільше сподобалося, що
ми розігрували гру «Колобок»;
нам розповіли, як казати «Ні»;
все було в веселій формі;
тренери дуже жваво доносили інформацію;
ми познайомилися з мотивами, які використовуються в
рекламі;
розігрували різні ситуації, обговорювали їх і винесли з
цього корисний урок.
Нас найбільше здивувало:
що з психологічною метою можна використовувати відому
казку «Колобок»;
як реклама впливає на людей;
що нам давали їсти.
Ми

замислилися про те, що:
відмовляти важко;
потрібно дбати про своє життя;
не зовсім легко сказати «ні» доброму другу;
на нас впливає багато людей, а ми це не завжди
помічаємо.

Ми зрозуміли, що:

не всі сприймають твою відповідь так, як це відчуваєш
ти;
рекламодавці дбають не про споживачів, а про власну
вигоду;
треба вислухати дві сторони перед тим, як приймати
рішення;
реклама спрямована на отримання прибутку.
Ми змінили свою думку:
про те, що треба бути твердим у своїй відповіді;
щодо механізмів впливу реклами;
щодо довіри до незнайомих людей.

У нашому районі стартує новий
проект
“Не
дай
себе
заманити”!
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жовтня

2010 року освітяни району та батьківська громадськість була
ознайомлена з проектом «Не дай себе заманити», що реалізується
ГО «Центр розвитку громад» за фінансової підтримки неурядової
організації «Друзі Чорнобильських центрів в Америці», або
“Friends of Chernobyl Centers
U.S. Inc. (FOCCUS).
Про проект присутніх поінформувала керівник інформаційноаналітичної служби Марія Кириленко.
Проект “Не дай себе заманити”
буде реалізовано спеціалістами
Києво-Святошинського
центру
соціально-психологічної
реабілітації населення та його
інформування з питань подолання
наслідків
катастрофи.

Чорнобильської

Мета проекту – це
навчити молодих людей протистояти
структурам, котрі прагнуть використовувати молодь у своїх
інтересах. Адже молоді люди часто стають об’єктом домагань
різних структур (аж до злочинних), котрі прагнуть затягнути їх
до своїх тенет з корисливих міркувань. Наші юнаки та дівчата
не завжди вміють розпізнати істині мотиви корисливих ділків за
красивими
словами
та
відпрацьованими
технологіями
психологічної обробки. Важливо навчити нашу молодь говорити
«ні», достойно протистояти будь-яким методам заманювання та
залучення до небезпечних угрупувань. До цієї категорії можна
віднести тоталітарні секти; фінансові піраміди; азартні ігри;
політичні об’єднання; кримінальні угрупування; наркоторговців;
розповсюджувачів; різного роду бізнес-структури, які
практикують недобросовісну рекламу тощо. У той самий час варто

зауважити, що також і ті, хто називає себе друзями, можуть
мати не зовсім чисті наміри, залучаючи, приміром, до випивки,
тютюнопаління, вживання наркотиків, чи до невпорядкованих
статевих зв’язків.
Завдання проекту – це навчити молодих людей критично
осмислювати дійсність, розпізнавати методи заманювання та
психологічної обробки, навчити говорити «Ні» таким чином, щоб
тебе зрозуміли.
Цільова група проекту – це шкільна молодь із сіл, що
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
старшокласники Києво-Святошинської районної класичної
гімназії, та члени молодіжного клубу «Позитив».
У ході реалізації проекту передбачається проведення стартового
та заключного круглих столів,
розробка, апробація та
проведення 16 тренінгових занять; розробка, виготовлення та
розповсюдження інформаційних листків за темою проекту,
висвітлення ходу реалізації проекту в місцевих ЗМІ та на сайті
ЦСПР.

Фотовиставка
погляд»

«Позитивний

Цього року у парку Перемоги під час святкування Дня міста
боярчани мали змогу помилуватися прекрасною фотовиставкою, що
проводилася
в рамках проекту «Позитивний погляд», що було
реалізовано Києво-Святошинським ЦСПР за фінансової підтримки
Боярської міської ради.
Мабуть, жодна людина не залишилася
байдужою до побаченого. Численні учасники свята, серед яких
були діти і дорослі;
вчителі і директори шкіл; депутати і
сам мер Боярки, а також запрошені високі гості – всі встигли
ознайомитися, висловити свої враження та записати відгуки про
фотороботи.

Наведемо декілька з цих відгуків: «Глибока вдячність молодій
порості міста Боярка за світлу любов до рідної землі, за
прекрасні світлини, за яскравий промінець на святкуванні Дня
м.Боярки, за прекрасні образи, відображені на фотографіях! З
побажанням подальших творчих успіхів» (Ткаченко А.О.,
художник) «Дуже корисна, красива справа для дітей і міста.
Обов’язково продовжувати, а владі міста фінансувати
побільше!!!» (Гурнак Л.Д., депутат БМР). «Приємно вражені
красою нашого міста! Воно незвичайно красиве! Діти, дякуємо,
що ви змогли угледіти мальовничі куточки рідного міста, ви,
безумовно, талановиті. Продовжуйте цю роботу» (Мелашенко К.М.,
директор ЗОШ №1); «Милувались «Позитивним поглядом» вихованців
нашого міста Боярки. Щасливі за наше майбутнє», «Чудово, я в
захваті. Молодці. Виявляється, Боярка така красива, чиста,
охайна. Скільки красивих місць! Яка чудова природа!» (Жителі
міста); «Молодці!!! Дуже креативно! Красиві та яскраві фотки!
Щось новеньке! Побільше таких ініціаторів!» (Денис
Кириленко); «Мені дуже сподобалася фотовиставка. Фотографії
дуже світлі та райдужні. У деяких знаходиш самого себе.
Здорово, що діти помічають красу нашого міста та їх мешканців.

Дивлячись на них, неможливо стримати посмішку. Хочеться
побажати діткам подальшого творчого розвитку та натхнення.
Нехай їхні фотографії і надалі дарують радість та душевне
тепло» (Яна Дмитрівна).

Тож виставка дійсно заслуговувала почесного місця на головній
алеї парку.
Було приємно спостерігати за тим, як школярі
проект та показували

розказували про

друзям та вчителям свої фотороботи.

Організатори та керівники проекту нікого не залишили без
уваги. Кожна школа отримала грамоти, міський голова вручив
грошові нагороди, а підприємець Андрій Арчаков подбав про
святкові торти для кожної з команд. Варто також згадати
Людмилу Яременко, яка оплатила всі рамки для світлин.

Хочеться відмітити одну цікаву подружню пару, що
роздивляючись світлини, побачила себе на одній з них і була
приємно вражена. Подружжя навіть не здогадувалось, що хтось
фотографував їх у той день. А ще одна молода пані зраділа,
побачивши фотографію молодят, що запускають у небо білих
голубів. Адже вона гуляла разом з ними на тому весіллі. А для
іншої жіночки було приємною несподіванкою дізнатися, що у
нашому боярському лісі знаходиться нова гарна дерев’яна
церква. Багато хто дивувався, яке ж то прекрасне виявляється
наше рідне місто.

Деякі відгуки містять пропозиції щодо продовження та
розширення
проекту у майбутньому.
Директор ЦСПР Ангеліна
Лахтадир зазначила, що це є предметом обговорення і
консультацій з можливими партнерами. Центр завжди відкритий
до співпраці.

А на сьогодні мета проекту досягнута – не тільки безпосередні

учасники проекту, але й всі, хто святкував День Боярки змогли
новим позитивним поглядом подивитися на рідне місто, помітити
його неповторну красу, відмітити зміни на краще і подумати,
вигукнути вголос або написати: «Боярка – найкраще місто у
Києво-Святошинському районі і на всій Землі та її околицях!!!
А фотки – ще кращі!!!» Такий відгук залишили молоді і веселі
боярчани Володя та Люда. І ми з ними згодні!!!
Оксана СЛЄПОВА

