Зустріч із ветеранами Другої
світової війни

Хор
ветеранів «Надія», в рамках діяльності клубу КиєвоСвятошинського ЦСПР «Затишок» провели надзвичайно теплу
зустріч із ветеранами Другої світової війни. До Центру
завітали поважні ветерани Гороховський Георгій Ізрайлович,
Митрофанов Євген Григорович, Ткаченко Микола Мартинович,
Горбань Валентина Георгіївна, Нурищенко Володимир Андрійович –
учасники бойових дій. Привітала гостей директор ЦСПР Ангеліна
Лахтадир: «Низький уклін ветеранами за подвиги в роки війни.

Бажаємо їм доброго здоров’я, благополуччя і миру. Пам’ять дає
нам змогу відчути величезну відповідальність за нашу країну.
Згадка про ті страшні часи об’єднує всіх нас – і тих, хто
воював на фронтах, і тих, хто працював у тилу, і тих, хто
втратив у боях своїх рідних та близьких, і тих, хто в ці роки
був ще дитиною і пережив усі воєнні страхіття, і тих, хто знає
про війну лише з підручників історії…

Ветерани дуже емоційно виступали перед присутніми. Це були
спогади про ті буремні роки, слова надії на те, що наша країна
переживе важкі часи сьогодення; слова подяки всім, хто не
забуває ветеранів, адже з кожним роком їх залишається все
менше…
Пролунало багато патріотичних пісень та пісень на воєнну
тематику у виконанні хору ветеранів (керівник – Пузир А.І.),
звучали зворушливі поетичні рядки. Завзяті жіночки із клубу
«Затишок» з любов’ю пригостили гостей власноруч виготовленими
пиріжками, варениками та іншими смаколиками.

У мріях про мирну весну –

Стрітення
у
Святошинському ЦСПР

Києво-

15 лютого
2015 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася душевна зустріч
до свята Стрітення Господнього.
У затишному Центрі зібралися представниці клубу людей
поважного віку «Затишок», учасниці хору ветеранів «Надія»,
вимушені переселенки зі своїми сім’ями, члени сімей учасників
АТО, громада Боярки.
Всіх присутніх привітала зі святом директор Центру Ангеліна
Лахтадир: «Стрітення Господнє – це одне з найбільших
християнських свят, що відзначається на 40-й день після
Різдва. У народі цей день ще сприймається як зустріч зими з
весною. А весна – це провісник всього нового, світлого,
теплого, активного, життєдайного. Вона надихає, дає надію,
вселяє віру, несе любов…»

Учасники хору ветеранів «Надія» подарували гостям веснянки та
інші українські народні пісні. Був подарунок і для малечі:
дитячі пісеньки, які муз. керівник Анатолій Іванович Пузир
виспівував разом із дітками та їх батьками.
Хвилюючими були вірші Тетяни Погребної (хор «Надія»), про
Україну, про Тараса Шевченка, Небесну сотню. Всі слухали,
затамувавши подих. А потім з великою любов’ю та шаною до
Батьківщини співали пісні про Україну, батьків, національних
героїв.
Було також і скромне частування – млинці, котрі підготували
самі ж учасниці заходу і залюбки смакували з медом, варенням
та узваром.

Наприкінці свята директорка ЦСПР закликала всіх присутніх
допомагати одне одному, підтримувати в тяжкі хвилини, вірити в
щасливе і мирне майбутнє. «Ми –
велика, єдина, непоборна
нація, – наголосила Ангеліна Миколаївна,- що заслуговує на те,
щоб жити в мирі та благополуччі. Українці – мудрі, сильні,
працелюбні, доброзичливі. Ми такими були, є і будемо!»

Тепла зустріч з вимушеними
переселенками

28
січня
2015 р. в Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення зібралися жіночки поважного віку з
числа вимушених
переселенок. Більшість із них – це люди
пенсійного віку, що
знаходяться на заслуженому відпочинку.
Але через складні життєві обставини та скрутний матеріальний
стан більшість із них наразі шукає роботу, щоб можна було
оплачувати орендовані квартири.
Організувала цю зустріч директор ЦСПР Ангеліна Миколаївна
Лахтадир, котра звернулася до присутніх з невеличким вступним
словом: «Наші українці, які через реальну небезпеку для життя
в окремих регіонах країни змушені були покинути свої домівки,
потребують не лише матеріальної допомоги, але й
моральної
підтримки. Для них вкрай важливо знати, що поруч є люди, до
яких можна звернутись по допомогу, які завжди готові вислухати
та розрадити.
Тому ми будемо організовувати заходи, які
допоможуть адаптуватись
вимушеним переселенцям у нашому
місті, послабити стрес, який пережила кожна сім’я, полегшити
процес повернення до звичайного життя. Крім цього, ви й самі
можете організовуватись у групи підтримки чи взаємодопомоги, в
клуби за інтересами, брати участь у благодійних акціях, щоб
допомогати тим, хто ще більше потребує допомоги в цю хвилину.
А наш Центр завжди відкритий для кожної з вас…».
Цікавим і хвилюючим було знайомство з кожною із учасниць

зустрічі. Жінки розказали, де вони проживали, чим займались,
щиро ділились інформацією про свої
життєві негаразди.
Звичайно, багато проблем
вирішується на місцях, але є й
такі, що подолати самотужки дуже важко… А ще кожна із жінок
розказала про те,
чим хотіла б займатись,
дехто одразу
запропонував свої послуги в роботі з дітьми.
Зацікавились переселенки також інформацією про ті заклади, до
котрих можна звернутись по допомогу. Інформаційні листки з
корисними телефонами
підготувала для цієї цільової групи
інформаційно-аналітична служба ЦСПР.
На зустрічі були присутні представниці Боярського хору
ветеранів «Надія», які висловили свою підтримку вимушеним
переселенкам,
запросили до хору, пригостили смачними
пиріжечками і вареничками та ще й заспівали для них веселих
українських пісень. Керівник хорової групи Антоніна Мартинюк
саме цього дня була іменинницею, тому всі щиро привітали і її,
і тих із присутніх, хто народився у січні місяці. Тетяна
Погрібна навіть зачитала присвячений іменинниці вірш.
Доброзичлива атмосфера позитивно вплинула на присутніх. Вони
зворушливо дякували за теплу зустріч, виявляли палке бажання
регулярно зустрічатись у затишному привітному Центрі.

Вечір
пам’яті
в
ЦСПР,
присвячений Дню перемоги

Києво-Святошинському

центрі

7 травня, в
соціально-психологічної

реабілітації населення (директор – Ангеліна Лахтадир) відбувся
пісенно-поетичний вечір пам’яті, присвячений Дню Перемоги.
– Пам’ять завжди повинна залишатися з нами. Пам’ять про Велику
Вітчизняну війну об’єднує всіх нас. І тих, хто воював на
фронті чи в партизанському загоні, і тих, хто працював в тилу,
і тих, хто втратив своїх близьких, рідних, друзів, і тих, хто
був зовсім маленьким в ті роки, але пережив воєнне страхіття.
І навіть тих, хто знає про війну лише з підручників історії… В
День Перемоги ми згадуємо, перш за все, тих, чиє життя забрала
війна. А також низько вклоняємося і висловлюємо глибоку
вдячність ветеранам війни. Тому що сьогодні ми як ніколи
відчуваємо, яким дорогим для всіх нас є мир.
Саме такими словами відкрила захід директор КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
Ангеліна Лахтадир… Усіх присутніх з наближенням Дня Перемоги
привітали заступник міського голови Боярки Валерій
Дубовецький; депутат Боярської міської ради, заслужений
журналіст України, лауреат премії ім. В.Самійленка Ніна
Харчук; заслужений вчитель України Альбіна Януш, настоятель
Свято-Покровського
храму
Української
Автокефальної
Православної Церкви протоієрей Дмитро Присяжний, голова
Боярського мистецького братства Віталій Приймаченко…

І звучать вірші класиків, боярських поетів, гостей вечору. Про
що? Про війну і мир, про любов і ненависть, про пекло
фронтових доріг і серпанок стежини до рідного дому. А ще – про
надії, які, не здійснившись, відлетіли у вічність, ставши
легким зітханням цього весняного вітру у вишневому квіті та
памороззю сивини на скронях матусі, яка все ще чекає синочка
додому… Все те – у віршах євромайданівця Андрія Нечаєва,
малютянської поетеси Любові Осипенко, вишнівчанки Аліни
Третяк, боярчанки Олени Новаковської, киянки Інни Ковальчук,
обухівського поета Олександра Хмільовського та ветерана
Великої Вітчизняної, нагородженого більше ніж 20 бойовими
нагородами, полковника медичної служби Миколи Мартиновича
Ткаченка…
І органічно переплітаються в тому вінку пам’яті та шани
історія і сьогодення. Тому що продовженням прохання всіх
солдатських матерів «Мальчики, мальчики, постарайтесь
вернуться назад…» стає козацька пісня-клятва «А ми тую
стрілецькую славу збережемо…» у виконанні вихованців
Навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею
ім. І.Богуна під керівництвом заслуженого артиста України
Віталія Свирида, яку змінює пісня на честь героїв Небесної
сотні «З далекого краю лебеді летіли…»

Чи

не

найурочистіший момент заходу – вітання ветеранів Великої
Вітчизняної війни, присутніх в залі. Зокрема – Валентини
Георгіївни Горбань, Григорія Ізраїлевича Гороховського, Євгена
Григоровича Митрофанова… І ожили в спогадах ветеранів події
тих пекельних років та реальне житті Боярки воєнної і
повоєнної – сторінки нашої спільної історії-біографії, які
забувати
ми
просто
не
маємо
права…

Організаторами заходу стали його ведучий – Андрій Ткаченко та
Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення за найактивнішої участі народного хору ветеранів
праці та дітей війни «Надія» (художній керівник – Людмила
Горлінська, музичний керівник – Анатолій Пузир), на основі

концерту якого й була, власне, побудована програма заходу. А в
ролі благодійника виступив підприємець, депутат Боярської
міськради Андрій Арчаков, який забезпечив квіти для ветеранів
та солодощі для ліцеїстів-богунівців.
Замість післямови

Заключний
акорд заходу – «Молитва за Україну», яку зал виконує стоячи…
Бо «пролита кров не змиється сльозою», бо пам’ять «захищає
серцем поранених війною хлопчаків», бо «прости, солдате, що
болять твої незагойні рани», бо «зернина миру важить більше,
аніж полукіпок війни»… Бо від ветеранів війни «Вахту життя»
приймають їхні внуки і правнуки…
За задумом Андрія Ткаченка, пісенний блок заходу складався з
відомих пісень двох типів: воєнних років та на тему війни й
миру. Щодо останніх, то тут не обійшлося без певних, навіть
дещо курйозних несподіванок. Яскравим прикладом чого стала
пісня на слова Євгена Євтушенко «Хотят ли русские войны?».
Адже на питання, яке звучить рефреном в ній, однозначну
відповідь дали… ні, не присутні в залі глядачі, а останні
події найновітнішої історії нашої держави, яка просто зараз
твориться на наших очах і за нашої участі.
Радислав КОКОДЗЕЙ, фото автора

Актуальні питання пенсійного
забезпечення
21 березня 2014 року у приміщенні Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації населення відбувся
практичний семінар на тему «Актуальні питання пенсійного
забезпечення». Співорганізатори заходу –Управління пенсійного
фонду Києво-Святошинського району, ЦСПР, Боярська міська рада.
Серед запрошених були бухгалтери, керівники відділів кадрів,
представники громадськості. Доповідач – заступниця начальника
Управління пенсійного фонду Тетяна Поліщук – зупинилася на
найбільш важливих питаннях пенсійного забезпечення. На заході
були присутні заступник Боярського міського голови Валерій
Дубовецький, керуюча справами міської ради Марія Рябошапка,
директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир, представники Боярських шкіл,
Київської обласної дитячої лікарні, водоканалу, Боярського
МНВК, Будинку дитини, КНВП «Освіта», Боярської ЛДС,
краєзнавчого музею тощо.
Поліщук Т.В. в доступній формі донесла до слухачів актуальну
інформацію з питань пенсійного забезпечення, чітко і зрозуміло
відповіла на численні питання.
Ось далеко не повний перелік тем, що розглядалися: порядок
підготовки документів для оформлення пенсії; нарахування
загального стажу студентам; розмір надбавок, їх види; порядок
нарахування пенсій громадянам, які певний період працювали за
кордоном, залишаючись громадянами України; нарахування пенсій
чорнобильцям, біженцям; мінімальні та максимальні пенсії;
показники середньої зарплати, які застосовуються для
розрахунку пенсії ; види пенсій; обчислення пенсій у 2014

році та інші питання Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування».

Присутні щиро подякували Тетяні Василівні за важливу
інформацію та наголосили на тому, що подібні зустрічі вкрай
необхідні. В рамках співпраці Центру, Управління ПФ та БМР
було досягнуто домовленість і надалі проводити подібні
семінари з тим, щоб максимально інформувати громадян з питань
пенсійного забезпечення.
Наступна зустріч відбудеться з
молоддю: вже сьогодні молоді люди повинні знати нові
можливості
пенсійного забезпечення, щоб розраховувати в
майбутньому на гідну пенсію. Зустріч відбудеться в квітні в
приміщенні

ЦСПР.

Слідкуйте за нашими оголошеннями.
Інформаційно-аналітична служба ЦСПР

