Святковий «Різдвяний вертеп»
У передріздвяні дні у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбувся святковий
«Різдвяний вертеп» у виконанні артистів «Юного театру», що
прибули з Києва на запрошення волонтерів РГО «Дзвони
Чорнобиля». Виконавці дуже цікаво показали історію народження
Ісуса, яку вже 2000 років розповідають різні оповідачі у
різних країнах. Своїм прекрасним співом вони створили світлу,
радісну атмосферу. Після вистави присутні на святі діти,
інваліди та інші запрошені мали змогу скуштувати солодощі і
поспілкуватись за святковим столом від благодійників міст
Боярка та Вишневе.
За матеріалами сайту РГО
«Дзвони Чорнобиля Києво-Святошинського району».

Персональні виставки
Адміністрація та колектив Києво-Святошинського ЦСПР
висловлюють подяку Падалці Віталію Григоровичу та сестричкам
Осикам – Полінці та Софійці – за їх персональні виставки
робіт, які довгий час прикрашали зали Центру.
Падалка В.Г. – фотограф-аматор. Широка тематика його робіт
просто вражає! Відвідувачам нашого закладу особливо
сподобались фото звірів, птахів, комах.
Сестрички Осики порадували великою кількістю робіт
пластиліновими ілюстраціями на склі. Роботи дівчаток
позитивні, різнокольорові, сповнені світла і добра!
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Бажаємо цим талановитим людям успіхів та натхнення!

З теплом і добром: Святий
Миколай вітав сиріт у ЦСПР
19 грудня 2013 року у Києво-Святошинському ЦСПР відбулося
справжнє свято добра! У закладі панувала атмосфера затишку,
тепла та доброзичливості. Адже в цей день фінішувала акція «З
теплом та добром», котру ініціював ЦСПР для підтримки та
привітання зі святом сиріт міста Боярка. Свято розпочалося
прем’єрою чарівної вистави «Святий Миколай» Недільної школи
при Свято-Покровській церкві м. Боярка. Протоієрей Димитрій
Присяжний, настоятель Свято-Покровської парафії, привітав
діточок та глядачів та побажав усім добра у серці та в житті.
Отець Дмитро цікаво розповів про Св.Миколая, котрий оберігає

діточок, подарував усім іконки цього святого.
Звісно, у такий день завітав «справжній» Святий Миколай –
Андрій Ткаченко, художній керівник Недільної школи. У
розкішному голубому вбранні та з білою бородою, він уособлював
образ свята. Під музичний супровід Людмили Горлінської діти
продемонстрували майстерність театральної гри та хорового
співу.
Завдяки спільним зусиллям благодійників і небайдужих людей,
кожна з сиріт
м. Боярки отримала подарунок! Андрій Арчаков
подарував помаранчі та цукерки; Роза Мартіросян порадувала
кожну дитину повітряною кулькою, наповненою гелієм; Олексій
Демідов потурбувався, щоб усі отримали тепленькі жилетки;
Олександр Чигров презентував чай, цукор та бісквіти;
Торговий дім «Ліко» виділив зубну пасту, солодощі та вівсяну
крупу; ГО «Жіноча громада» порадувала дітей теплими в’язаними
речами. До формування подарунків активно долучився і весь
колектив ЦСПР.
Для усіх благодійників спеціалістами інформційно-аналітичної
служби (Ольга Ковчан та Станіслав Яценко) було виготовлено
символічні «Сертифікати доброї людини», котрі директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир урочисто вручила друзям-спонсорам,
подякувала
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підтримку

та

добрі

справи.

Благодійни
кам також вручили скромні «Миколайчики» із хенд-мейд виробами,
до виготовлення та прикрашання котрих долучилися соціальний
педагог Анна Фломбойм та соціальний працівник Тетяна Чіркова.
А після вистави, слів вдячності та радісного вручення
подарунків відбулося тепле чаювання з обговоренням перспектив
подальшої співпраці. Згодом до чаювання приєдналися вихованці
Недільної школи із своїм духовним наставником отцем Дмитром,
котрий пригостив усіх смачним тортом.
Ольга КОВЧАН

Святковий
хвороб!
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У грудні 2013 року соціальним працівником ЦСПР Тетяною

Чірковою було проведено низку майстер-класів для дітей, що
перебувають на лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні
(м.Боярка). Цікаві творчі заняття було присвячено різдвяноноворічній тематиці: виготовленню новорічних та ялинкових
прикрас. Діти навчились власноруч створювати паперові
гірлянди; об’ємні сніжинки; листівки-ялинки; прості у
виконанні, але дуже симпатичні дзвіночки на ялинку.
Весело і з запалом була виконана також колективна робота –
святкова аплікація «Снігова баба» з паперових «долонь» усіх
учасників.
Передноворічні майстер-класи допомогли маленьким пацієнтам
дитячої лікарні зануритись до святкової атмосфери, подарували
безліч позитивних емоцій, надали оптимізму та сил у боротьбі з
хворобами.

Майстер-клас із виготовлення
новорічних прикрас!
7 грудня 2013 року в Києво-Святошинському ЦСПР відбувся другий
майстер-клас із серії безкоштовних занять для дітей,
приурочених до завершення року дитячої творчості. Дітки та
мами завітали до Центру, щоб навчитися виготовляти новорічні
прикраси. Незважаючи на холодну зимову погоду, творча зала
закладу цього дня була вщент заповнена. Ведучі – соціальні
педагоги Анна Фломбойм та Тетяна Чіркова – розпочали захід та
побажали учасникам натхнення у
роботі. Спочатку Тетяна
розповіла всім присутнім про різноманітні види ялинкових
прикрас, які можна виготовити власноруч: симпатичні сніговички
та ялинки з ґудзиків; яскраві кулі з паперу; презентабельні

листівки та прикраси із ниток для в’язання. А тоді розпочалася
весела робота із виготовлення новорічних дзвоників. Пані
Тетяна пояснила, що для такої чудової прикраси знадобиться
звичайний бублик, горішок, фольга, стрічки та елементи декору.
Під час заняття панувала святкова та дружня атмосфера: дітки й
мами ділилися один з одним оздобленням та матеріалами, які
прихопили із дому, шуткували та разом опановували нові вміння.
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виготовляти яскраві листівки, котрі стануть чудовим
доповненням до будь-якого подарунку. Декілька видів паперу,
картон, невеличка ялиночка із картону – і справжня святкова
листівка вже манить свого творця оздобити її! Це може бути
бісер, стрічки, ялинковий дощик або навіть ручка, що малює
блискітками! Цього дня діти та мами змогли в повній мірі
виявити свою фантазію та разом помріяти про новорічну ялинку,
яку нам усім вже незабаром доведеться прикрашати. Ведучі
поділилися своїми враженнями.
Тетяна: «Мені приємно, що діти та мами із таким запалом
включилися в роботу. Чудово, що кожна дитинка забрала додому

яскравий, власноруч виготовлений дзвіночок, що стане достойною
прикрасою новорічної ялинки. Дуже приємно дарувати учасникам
майстер-класу святкову атмосферу та новорічний настрій!»

Анна: «Усі листівки вийшли дуже оригінальними, креативними, не
схожими одна на одну. Діти та дорослі вклали у свою роботу
максимум фантазії та новорічного настрою».

