Хто
в
Боярці
збирає
відпрацьовані батарейки

Нагадуємо,
що в Боярці триває волонтерський проект «Утилізація
батарейок»,
ініційований
Києво-Святошинським
центром
соціально-психологічної реабілітації населення та громадською
організацією
«Центр розвитку громад». У жовтні 2014 року
підведено підсумки за перші півроку дії проекту щодо об’ємів
зібраних відпрацьованих батарейок.
Лідерами за кількістю зібраних батарейок стали наступні
заклади: магазин «Подарунки» (Михайлівська площа), магазин
«Горлиця» (вул.Шевченка, 82), магазин «Клякса» (Тарасівська
площа, 6, ринок), Боярська міська рада і, звичайно, КиєвоСвятошинський ЦСПР. Також до проекту долучились волонтери з
села Княжичі, які збирали відпрацьовані елементи живлення
разом зі школярами Княжицької ЗОШ.
Збір відпрацьованих елементів живлення відбувався шляхом
передачі волонтерами заповнених контейнерів керівнику проекту
соціальному працівнику ЦСПР Тетяні Чірковій. Урочистим

моментом проекту стала передача наповненої ємності міським
головою Боярки Тарасом Добрівським.
Найближчою метою проекту є збір максимально можливої кількості
відпрацьованих елементів живлення та відправка всього
зібраного обсягу на спеціалізовану екологічну переробку.
Організатори та активісти проекту «Утилізація батарейок»
висловлюють щиру подяку за підтримку всім небайдужим мешканцям
Боярки. Проект продовжується, тож всі, хто не встиг долучитися
до збору батарейок, мають можливість надолужити. Маємо також
надію, що розшириться і список пунктів прийому. Долучайтеся!
Поточні пункти прийому батарейок наступні:
1. Центр соціально-психологічної реабілітації (ЦСПР) – вул.
Хрещатик, 83; територія Київської обласної дитячої
лікарні, старі корпуси, біля ЛОР-відділення.
2. «Клякса» (канцтовари і товари для творчості)

–

Тарасівська площа, 6, ринок «Тарасівський».
3. Магазин «F5» (комп’ютерна техніка) – вул. Хрещатик, 4а.
4. Магазин «Подарунки» – Михайлівська
Леніна), біля світлофора.

площа

(колишня

5. «Боярка-центр», 2-й поверх – Михайлівська площа.
6. Магазин «Горлиця» (відділ промислових товарів) – вул.
Шевченка, 82.
7. Боярська ЗОШ №1 – вул. Лисенка, 11/23.
8. Бібліотека – вул. Молодіжна, 77.
9. Будинок побуту (офіс Оріфлейм) – вул. Молодіжна, 10.

Батарейкам – утилізація!

Військові ліцеїсти вчилися
говорити тверде «ні»
23 квітня 2014 року на запит Навчально-оздоровчого комплексу
Київського військового ліцею імені І.Богуна (Боярка) у КиєвоСвятошинському центрі соціально-психологічної реабілітації
відбулися тренінгові заняття на тему «Не дай себе заманити»
для декількох груп курсантів. Заняття за програмою «Безпечна
поведінка» проводили спеціалісти ЦСПР Тетяна Бондаренко,
Тетяна Чіркова, Юлія Толочко, Вероніка Шевель. Основною метою
занять було навчити підлітків протистояти тим, хто намагається
залучити їх до шкідливих та небезпечних дій, говорити тверде
«ні» так, щоб тебе зрозуміли. Вихованці військового ліцею
легко пішли на контакт, були відвертими, невимушено
спілкувалися та наводили приклади з власного життя. Вони
мали змогу ознайомитись із основними Ні-стратегіями, а також
на практиці відпрацювати різні способи відмови. Підліткам
було запропоновано змоделювати типові ситуації та
продемонструвати способи протидії тим, хто намагається
заманити, звабити, підбурити, підговорити, навіть залякати,
спонукаючи до певних дій. Молоді люди обрали наступні
ситуації:
Кожен з учасників зміг відчути себе у ролі як
«мисливця»,
так і «жертви».
Вихованці ліцею вчилися
розпізнавати приховані мотиви, хитрощі та маніпуляції тих, хто
прагне використати молодих людей у своїх корисливих цілях. Під
час заключної рефлексії
ліцеїсти ділились емоціями та
враженнями від роботи, аналізували найяскравіші сценки та
поведінку персонажів. Всі дійшли згоди, що подібні тренінгові
заняття надзвичайно корисні для підлітків, котрі знаходяться у
полі зору тих, хто прагне залучити їх до тютюнопаління, ранніх
статевих контактів, вживання алкогольних напоїв та наркотичних
речовин, кримінальних дій тощо. Ліцеїсти подякували тренерам

та наголосили, що хотіли б повернутися в Центр ще не один раз:
«Нам дуже сподобалося вільно висловлювати свої думки, цікаво,
весело і з користю проводити час».

Заключна
презентація
ековиставки «Планета – наш
дім»
29 квітня 2014 року в Києво-Святошинському ЦСПР відбулась
заключна презентація ековиставки «Планета – наш дім». Цього
разу глядачами виставки були найменші відвідувачі – учні 1-2
класів Боярської ЗОШ № 2. Окрім екологічної фотовиставки,
дітки переглянули ряд тематичних роликів, спрямованих на
збереження чистоти планети та економію енергоресурсів.
Маленькі учасники заходу із захватом дивилися еко-мультики та
активно включались в обговорення побаченого.

ЧОМУ Я НІКОЛИ НЕ БУДУ СМІТИТИ
1. Із самоповаги: «Я – достойна, цивілізована людина!».
2. Щоб не шкодити рослинкам, тваринкам, людям, водним
ресурсам, планеті Земля, Всесвіту…

3. Щоб сміття не поглинуло нас, нашу цивілізацію.
4. Щоб моє місто і моя країна були охайними та гарними.
5. Щоб пишатися своїм рідним містом чи селом.
6. Щоб знати, що я полегшую життя тим, кому доводиться
прибирати.
7. Щоб відчувати, що я хоч щось роблю на 100% правильно!
8. Щоб знайти достойного супутника життя.
Все погане, що ви зробили, весь

бруд, який ви посіяли навколо

себе, тягнеться за вами хвостом сміття, поганих вчинків,
некрасивих думок. Цей тягар усе життя заважатиме іти до
достойної мети і підноситись до висот духу.
ПЕРІОД РОЗКЛАДАННЯ СМІТТЯ
(Жах!!! Хто б міг подумати???)
Скляна пляшка–один мільйон років
Поліетиленовий пакет – від 500 до 1000 років
Пластикові пляшки – до 1000 років
Одноразовий підгузок –500 років
Алюміній – від 80 до 200 років
Недопалки сигарет – від 5 до 10 років
Коробка від молока – 5 років
Вовняна шкарпетка – від 1 до 5 років
Картонна коробка – 2 місяці
Огризок яблука – від 1 до 5 місяців
Газета– 6-10 тижнів
Бананова шкірка–2-4 тижня

