В ЦСПР відбулася перша робоча
зустріч за проектом «Пам’ять.
Створення Боярської книги
пам’яті»
Центр гуртує навколо себе найбільш активну громадськість
регіону. 17 лютого
в затишному «творчому залі» Центру
зібралися ветерани Великої Вітчизняної війни і всі ті, хто має
допомогти їм у створенні Книги Пам’яті міста Боярка. Це
представники Боярської міської ради, загальноосвітніх шкільних
закладів, профільних громадських організацій. Зустріч пройшла
в конструктивному руслі, були намічені шляхи реалізації
проекту, розроблений механізм збору інформації, її зберігання
тощо. Було обрано робочу групу, яку ветерани зразу охрестили
«Штабом». Місцем дислокації штабу буде ЦСПР, а його керівником
– директор цього закладу Ангеліна Лахтадир.
Метою проекту є увіковічення пам’яті всіх воїнів великої
Вітчизняної Війни. У 1995 році було видано восьмитомник «Книга
Пам’яті України. Київська область». Оскільки пошукові роботи
були не завершені і інформація в книзі неповна (тільки про
загиблих воїнів), Київською обласною держадміністрацією було
прийнято рішення про продовження пошукових робіт. До 70-річчя
Перемоги над фашистською Німеччиною має вийти уточнене і
доповнене видання. Але воно матиме характер списків із
обмеженою інформацією. Тому було вирішено додатково створити
Боярську Книгу Пам’яті, в якій більш повно розкрити образ
учасника бойових дій та доповнити книгу спогадами про Боярку
1941-1945 рр. Пошуки мають охопити кожну хату і кожну квартиру
в місті Боярка. При цьому має розглядатися одночасно два
питання: пошуки учасників бойових дій і пошуки спогадів про
Боярку часів війни.

КОЛЯДУЙМО
РАЗОМ:
Щорічні
різдвяні зустрічі в ЦСПР
11 січня 2011 року в приміщенні Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації зібралося дуже багато
людей. Ініціатором та головним організатором свята
була
Києво-Святошинська районна ГО інвалідів «Дзвони Чорнобиля»
(голова – Діана Кузнєцова). Сценарій заходу чітко продумала
Козленко Лариса Леонтіївна, вона ж була і ведучою. У
розкішному українському костюмі, з посмішкою на обличчі, у
веселому гуморі вона вітала присутніх.
Лариса Леонтіївна організувала і залучила до співпраці
громадські організації багатодітних сімей «Родина 7’я» (голова
– Тетяна Ковальчук), жіночий клуб «Затишок» (керівник –
Антоніна Мартинюк). Усі вони разом із дітками співали колядки
та бажали гостям радості, здоров’я, миру і тепла. Діти водили
Козу, яка раптом захворіла, впала і встала тільки тоді, коли
її почастували солодощами.
До свята долучилась гостя з Києва – відома поетеса Тетяна
Лазаренко. Всі присутні довго і тепло аплодували її віршам.
Пані Тетяна подарувала Центру книгу з віршами на духовну
тематику, а також диски із своїми піснями та поезіями.
Із теплим словом до гостей звернулись начальник відділу в
справах сім’ї, молоді та спорту Києво-Святошинської
райдержадміністрації Людмила Шпаченко та голова ГО «Дзвони
Чорнобиля» Діана Кузнєцова. Вони вітали дорослих і малечу зі
святами, бажали не втрачати надії та сподівань на краще.
Приємним і радісним сюрпризом для всіх був приїзд
волонтерів із колективу «Світлячок», що є членом
міжнародної спільноти «Сім’я». Ці люди переїхали із США і вже

6 років живуть в Україні і займаються благодійністю: надають
гуманітарну допомогу, влаштовують благодійні концерти,
доставляють харчові продукти для малозабезпечених, морально
підтримують усіх, хто потрапив у біду. Тому і в цей день вони
привезли для всіх запрошених йогурти а ще співали колядки
українською, російською, англійською та іншими мовами. Висока
духовність і тепла енергетика йшла від їхнього співу. Пізніше,
разом із директором ЦСПР Ангеліною Лахтадир та начальником
відділу сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Людмилою
Шпаченко, пані Ганна з цього колективу обговорила питання,
яким чином можна було б допомагати дітям та сім’ям нашого
району, котрі потрапили в скрутні матеріальні обставини.
Після святкової частини всі присутні пригощались кутею та
солодощами. Діана Олександрівна презентувала
величезний
торт, вміло виготовлений і щедро подарований спонсорами.
Кожному дістався шматочок.
На свято завітали представники партії «Сильна Україна» Ірина
Макаревич та помічник депутата міської ради та голови
Боярського осередку партії «Сильна Україна» Олександра Видрі
Віктор Луценко. Вони також вітали всіх зі святами і передали
від Олександра Видрі скромну, але таку потрібну грошову
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Ангеліна Миколаївна Лахтадир на прощання звернулась до всіх
дорогих гостей із словами подяки, побажала любові, добра в
сім’ї і затишку в оселі. А колядникам подякувала за те, що
вони створили таку світлу й теплу атмосферу:
Віншую вас, колядники,
З Різдвом Христовим.
Щоб щастя вам квітло
вінком калиновим,

А над вашим домом
Любов процвітала,
А у вашім домі слава панувала.
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Ініціатором цього цікаваого нового напрямку в діяльності
Центру був В’ячеслав Сенчук, представник ГО «Спортивна громада
Боярки». Тепер щосуботи, о 15.00 у приміщенні ЦСПР
збиратимуться діти й дорослі – всі, хто вміє і хоче навчитися
грати в шахи. Цей напрямок є логічним продовженням активізації
роботи ЦСПР на громаду регіону. Шахи – це напрямок роботи,
котрий водночас дає роботу розуму та психологічну
реабілітацію, сприяє здоровому способу життя.

Янголятка у подарунок дітямсиротам
У рамках благодійної акції «Подаруймо дітям свято» у ЦСПР
було проведено роботу по виготовленню подарунків для дітейсиріт до Дня Святого Миколая. На запрошення Центру майстерклас для жіночого клубу «Затишок» провела Лавренюк Алла
Вікторівна – співробітник Києво-Святошинського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, керівник гуртка

декоративно-прикладного мистецтва. Жінки вчилися виготовляти
із макаронних виробів маленьких янголяток для подарунку дітямсиротам. Робота ця дуже непроста і копітка. Майстриням
знадобилося терпіння, уважність і навіть вміння дотримуватися
техніки безпеки по роботі з «пістолетом» із гарячим клєм. Але
всі успішно справилися із цими завданнями. Прекрасні
зворушливі подаруночки – золотаві янголятка – будуть покладені
до подарункових наборів для дітей, що обділені долею і
позбавлені батьківської любові та турботи.
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грудня 2010 р. в рамках традиційних «Чорнобильських
чаювань» відбулася зустріч із жінками-ліквідаторами аварії
на ЧАЕС. Запрошені були Яковенко Наталія Іванівна, Нечитайло
Галина Петрівна, Козленко Лариса Леонтіївна. Їх щиро привітала
із
близьким святом директор центру Ангеліна Лахтадир. А
жіночий клуб «Затишок» подарував приємні хвилини відпочинку і
психологічної реабілітації, зачарувавши всіх присутніх
душевними піснями. Клавдія Чвертка, давній друг Центру,
організувала прекрасну концертну програму. Поетеса Любов
Осіпенко читала вірші, гуморески. Приємно було спостерігати
усмішку на устах наших жіночок,
веселий сміх, чудовий
настрій. Заступник директора ЦСПР Ганна Яценко у своєму
виступі відзначила, що ми повинні вчитися у цих активних,
працьовитих, життєрадісних жінок так впевнено іти по життю,
вміти досягати своєї мети і завжди бути оптимістами.

