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.

А ось Анна
виготовляти

Фломбойм навчила учасників майстер-класу
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».

Готуємося до новорічних свят!

У Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації триває підготовка до новорічних свят! Спеціалісти
Центру заходилися вміло та весело
виготовляти святкове
оздоблення та прикрашати приміщення.

Новорічні олені та сніжинки стали родзинкою ошатної зали
Центру. А диятчі малюнки із різдвяними мотивами стали чудовим
доповненням великої зеленої ялинки, що посіла чільне місце на
новорічному стенді. Тепер святковий настрій гарантовано не
тільки
працівникам центру, але й
тим,
для кого все це
власне й робилося – хворим дітям Київської обласної дитячої
лікарні та клієнтам

з громади. Центр готовий до свят!

НОВОРІЧНА ФАБРИКА ІГРАШОК!
БЕЗКОШТОВНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС
До уваги Батьків та дітей від 7-ми
років!

7 грудня о 12:00
відбудеться цікавий майстер-клас із
виготовлення новорічних прикрас!
У затишній атмосфері Ви зможете власноруч зробити креативні
іграшки для казкової атмосфери Новорічного свята.
Приносьте із собою усе, що можна використати для створення
ДИВА:
Стрічки;
Ножиці;
Ґудзики;
Нитки для в’язання;
Бісер;
Декоративні стрічки;
Дощик;
Ви зможете прикрасити унікальними іграшками своє новорічне
дерево або долучитися до благодійної акції «З теплом та
любов’ю» та подарувати новорічні прикраси дітям-сиротам!
Ми чекаємо на вас у Києво-Святошинському центрі
за адресою вул. Хрещатик, 83
(територія старих корпусів Київської обласної дитячої лікарні)
За довідками звертайтеся за тел.: 46-851, 095–41–54–179

Участь спеціалістів Центру у
семінарі голів батьківських
комітетів навчальних закладів
району
28 листопада 2013 року в Києво-Святошинському центрі
соціально-психологічної
реабілітації населення відбувся
семінар голів батьківських комітетів навчальних закладів
району.
У нараді-семінарі взяли участь: Лахтадир А.М., директор КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
населення; Бондаренко Л.Г., голова районної асоціації батьків
школярів;
Гончарук Т.В., методист районного методичного
центру; Стаменова Т.А., директор Вишнівського центру творчості
дітей та юнацтва, голови батьківських комітетів навчальних
закладів району.
Спеціалісти Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної
реабілітації населення
провели
для
батьківського активу
заняття за надзвичайно актуальною і
болючою для багатьох темою шкідливих звичок та залежностей.
Батьки розділилися на підгрупи, кожна з яких мала змогу
попрацювати з
провідними фахівцями Центру.
Заступник директора з методичних питань, психолог Тетяна
Бондаренко провела семінарський блок з елементами тренінгу на
тему «Основні психологічні ознаки патологічних залежностей».
Зокрема,
були розглянуті ті специфічні особистісні якості та
риси характеру людини, що свідчать про її приналежність до
групи
ризику. Водночас був розглянутий
досить багатий
спектр
патологічних залежностей.

Соціальний педагог Анна Фломбойм провела
фрагмент
тренінгового заняття для підлітків з профілактики залежностей.
Учасникам пропонувалося спробувати уявити себе підлітком 13-15
років і взяти участь у кількох тренінгових вправах. Зокрема,
учасники попрацювали в парах і міні-групах над незакінченими
реченнями (залежність, на мою думку – це…; ситуації, в яких я
можу потрапити в залежність,
– це, наприклад…), а потім
спробували розібратися з міфами і фактами про вживання
наркотиків. Учасникам було складно втриматися в позиції
підлітків,
і вони постійно намагалися з неї “вискочити”.
Деякі аспекти теми викликали жваву дискусію, заняття пройшли
динамічно, учасники були активні та небайдужі.
Представники

батьківської

громадськості

залишили

теплі

емоційні відгуки та побажання. Особливо високо вони оцінили
можливість
поспілкуватися, подискутувати, обговорити ті
питання, котрі в рівній мірі хвилюють всіх батьків, знайти
однодумців.
Всім сподобалась
атмосфера
порозуміння,
відвертості,
Потім

готовності до співпраці.

представники

батьківської

громадськості

перейшли

безпосередньо до наради. Були розглянуті наступні питання:
Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних
впливів та встановленя обмеження доступу до Інтернет
ресурсів;
Про проведення Всеукраїнської щорічної акції «16 днів
проти насильства»;
Про проведення загальної районної конференції
батьківської громадськості;
Про оздоровлення учнів шкіл району;
Про використання інформації, розміщеної на сторінці для
батьків офіційного сайту управління освіти, молоді та
спорту
Києво-Святошинської
районної
державної
адміністрації.

Семінар
для
соціальних
працівників РЦСССДМ

10 жовтня
2013 року спеціалісти Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення привітно зустрічали колег
з районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
(РЦСССДМ). Примітно, що семінар для соціальних працівників,
котрі працюють майже в кожному населеному пункті району,
відбувся у Міжнародний день психічного здоров’я.
Кожен із Центрів має свою місію діяльності, але нас об’єднує
спільне прагнення підтримати людей в їх непростих життєвих
обставинах,
допомогти їм зберегти
психічне здоров’я
в
складних ситуаціях.
На початку заходу директори Центрів – Ангеліна Лахтадир та
Оксана Мельниченко – розповіли про основні напрямки роботи
своїх спеціалістів та певні особливості діяльності. Соціальний

педагог Анна Фломбойм показала гостям пізнавальну презентацію:
ознайомила гостей із історією створення клубу сімейного
дозвілля «Релакс»,
виокремила задачі та цілі клубу,
поділилася досвідом організації
клубної роботи.

Потім соціальні працівники були поділені на три команди, і

почалася цікава робота в підгрупах. Учасники мали можливість
відчути себе у якості клієнтів ЦСПР у різних вікових
категоріях. Для «дітей» було проведено майстер-клас із
квілінгу (соціальний педагог Анна Фломбойм), для підлітків –
елементи групового тренінгу «Батьки і діти» (психолог Оксана
Слєпова), для «дорослих» – заняття за темою емоційного
вигорання та пошуку внутрішніх ресурсів (психолог Тетяна
Бондаренко).
Організація роботи з окремими командами відбулася у формі
«експресу». Вона полягає у тому, що
всі групи починають
працювати одночасно, але через певний час кожна з груп
переходить до іншого тренера.
Ми вже використовували таку
форму роботи і з дітьми, і з багатодітними сім’ями (Приміром
– «Екологічний експрес». )
Такий спосіб роботи є ефективним, коли виникає потреба
залучити значну кількість клієнтів до різних видів діяльності.
По завершенню роботи за «експрес-методом» усі учасники знову
зібралися в конференц-залі для підведення підсумків і обміну
враженнями.
За результатами семінару було проведено анкетування учасників.
Процитуємо деякі відгуки:
–
Якою Ви бачите в подальшому співпрацю з ЦСПР?
«Подальшу співпрацю бачу плідною: хороші спеціалісти, знавці
своєї справи, є чому повчитися!»; «Позитивно і доступно
відображені проблеми, якими займається Центр, ефективно
проведені групові роботи. Хотілося б у вас вчитись»; «Є
бажання знову до вас приїхати!» «Цікавою і корисною не тільки
для роботи, а й для себе. Разом проводити семінари і
тренінги.», «Використовувати як додатковий ресурс в своїй
роботі». «Запрошення спеціалістів Центру в свої населені
пункти».
–
Що важливого ви для себе сьогодні дізнались, зрозуміли,
навчились?
«Дуже сподобалась інформація про роботу в клубах!»; «Зрозуміла
значимість роботи психологів, соціальних педагогів та
соціальних фахівців»; «Зрозуміла, що є люди, до яких можна і
треба звертатися по допомогу. Особлива вдячність за тренінги з

підлітками і майстер-класс з
квілінгу!». «Я зрозуміла, що
потрібно розвиватись в інших сферах, не боятись висловлювати
свої думки і чітко говорити про те, що хочеш». «Зрозуміла, що
робота Центру є дуже різносторонньою та продуктивною, і є плід
цієї роботи». «Важлива профілактика професійного вигорання».
–
Ваші побажання! «Частіше зустрічатися!»; «Якомога більше
таких семінарів!»; «Частіше проводити з фахівцями практичні
заняття».
–
Що ви хотіли б обговорити на наступних зустрічах?
«Сімейні конфлікти і як їх уникнути»; «Дуже багато думок та
побажань»; «Хотілося б більше майстер-класів» .
Спеціалісти ЦСПР у свою чергу висловлюють вдячність своїм
гостям: «Нам було дуже приємно та цікаво працювати з
фахівцями РЦСССДМ, чекаємо на нові зустрічі!»

Тетяна БОНДАРЕНКО, заступник директора з методичної роботи,
психолог.

