Відбулася
акція
весняних подарунків»

«День

7 березня 2015 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася акція «День
весняних подарунків». У рамках акції цього сонячного
привітного дня відбувся ярмарок виробів від місцевого
виробника, де всі бажаючі змогли придбати ексклюзивні вироби
ручної роботи. Також на гостей чекав пункт обміну подарунками,
що давав змогу учасникам акції отримати подаруночок, не
витративши ані копійки. А ще відбувся святковий аукціон, під
час котрого розігрувалися лоти різної вартості. Особлива
подяка Світлані Шульзі (солодкі букети), Наталії Серватович
(вишивка), Юлії Апостоловій, котрі надали свої вироби для
благодійного аукціону. А Тетяна Шпиця передала для аукціону
цілу низку власних речей, виручка від котрих теж у повному
обсязі пішла на потреби АТО. Інші учасники ярмарку також
частину коштів передали на вказані потреби. Серед майстрів
були не лише боярчани, але й гості з Крюківщини.
Святковим сюрпризом стало привітання із прийдешнім жіночим
святом ГО «Боярська самооборона». Голова організації Наталія
Долгова вручила подяки та подарунки боярським активісткам Юлії
Апостоловій, Любові Лавриненко, Мар’яні Слєповій, Світлані
Камінській, Лілії Донченко та директору ЦСПР Ангеліні
Лахтадир.
Участь у благодійному аукціоні в якості покупця взяв і
заступник міського голови Валерій Дубовецький.
За збір коштів відповідала Юлія Апостолова («Волонтерська
сотня Боярки»). Наприкінці акції були складені протоколи,
котрими були засвідчені зібрані суми: 1829 – на АТО, 1000 – на
потреби сімей учасників АТО. Кошти, звичайно, невеликі, але
метою заходу насамперед було підтримати місцевого виробника та

подарувати святковий настрій боярчанкам. І це вдалося. День
весняних подарунків відвідували цілими сім’ями.
Всіх
порадувала тепла атмосфера, радість від зустрічі з друзями.
Найчастіше звучало питання: а коли буде наступна така акція.
Спеціалісти Центру реабілітації у роздумах: можливо, варто
через декілька місяців влаштувати День літніх подарунків? А
тоді – осінь, зима… Так і з’являються нові традиції, цікаві та
корисні свята.
Докладніше про майстрів та їх вироби:
Бондаренко Роман – вироби із глини: чашки, турки,
горнятка, підставки під серветки тощо.
Володимир Цепляєв – вироби із дерева: українські герби,
жіночі фігурки, ложки тощо.
Ніна Знова – картини та брошки із шкіри.
Соціальний магазин «Крихітка» – різноманітні прикраси у
волосся для дівчаток.
Ірина Коцар – оригінальні ключниці в стилі декупаж.
Серватович Наталія – романтична вишита картина «Подружжя
вовків».
Галина та Мар’яна Слєпови – жіночі прикраси, в’язані
вироби та солодкі подарунки.
Анна Кшановскька-Орлова – картини та біжутерія.
Світлана Шульга – солодкі букети.
Людмила Черненко та її учениця Інна Петриченко – мило,
зроблене власноруч, маки (валяння), вироби із бісеру,
дитячі іграшки.
Тетяна Чіркова – ціле розмаїття виробів у стилі декупаж:
дерев’яні дощечки, ложки, корзинки, шкатулки, пляшки
тощо.
Марина Сова та Лілія Донченко – в’язані гачком вироби,
різноманітні прикраси для інтер’єру.
Ніна Корнілова (гість із Крюківщини) та Людмила
Ковалевська – роботи із декоративно-ужиткового
мистецтва: кераміка, в’язані речі,
картини та ікони
(бісер, валяння, солома).

Наталя Ігнатенко – українські мотанки.
Крюківщинська школа – мотанки, малюнки,
сувеніри.

невеличкі

Чарівна сила Фейсбуку

У сучасному
світі жодна установа чи організація, що себе поважає, не може
працювати без висвітлення своєї діяльності у соціальних
мережах. Тому інформаційно-аналітична служба КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
населення приділяє значну увагу соціальній мережі «Фейсбук»,
де створена сторінка ЦСПР, а ще – Центр стає другом для все
більшої кількості боярчан. Керівник інформаційно-аналітичної
служби Марія Кириленко модерує також групу «Боярське
земляцтво». Це допомагає тримати руку на пульсі громадського
життя, збирати думки громади з різних питань, створювати події
і запрошувати на них всіх бажаючих. Вкрай успішним та

результативним став круглий стіл «Сучасне обличчя Боярки.
Гуманітарний аспект» (19.02.15). Для організації цієї події
не було зроблено жодного телефонного дзвінка. Усі були
запрошені виключно через
Фейсбук, і що характерно: не було
жодної зайвої чи неконструктивно налаштованої людини.

І
ось
найсвіжіший приклад: у групі «Боярське земляцтво» місцевий
активіст Арсеній Гужва ініціював обговорення формату
відзначання 9 Травня. Боярчани під час обговорення зауважили,
що торік дещо забарилися із формуванням концепції місцевих
торжеств, зокрема відчувався помітний дефіцит штучних маків,
що стали новітнім символом скорботи за загиблими. КиєвоСвятошинський ЦСПР миттєво підхопив ідею, і вже наступного
дня жінки-переселенки із клубу «Затишок» під керівництвом
соціально працівника Світлани Камінської вчилися плести гачком
яскраво-червоні квіти – символ оновленого формату відзначення
Дня Перемоги як дня пам’яті і скорботи.

КиєвоСвятошинський ЦСПР, відгукуючись на ініціативу боярчан,
оголошує в Боярці акцію до 9 Травня «Мак своїми руками: зроби
сам і подаруй іншому».

Привітання з
хворих дітей

Новим

роком

30 грудня
2014 року спеціалісти Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення поздоровили з прийдешнім
Новим-2015 роком хворих діток, що проходять лікування у
стаціонарних відділеннях Київської обласної дитячої лікарні

(м.Боярка). Ці малюки потребували особливої уваги, адже стан
їхнього здоров’я не дозволив їм зустрічати Новий рік вдома, з
родиною – з татом і мамою, дідусями і бабусями, братиками і
сестричками… Навіть більшість друзів по палаті роз’їхалися…

Але все не
так погано, коли поряд працюють психологи, соціальні педагоги
та соціальні працівники Центру реаблітації. Вітання зі святами
та подарунки отримали маленькі пацієнти лор-відділення,
молодшого дитинства, кардіології, пульмонології та
гастроентерології.
Солодкі подарунки для хворих дітей підготувала волонтер Марина
Вирозуб спільно із своїми друзями із Шотландії.

Благодійне Свято домашнього
печива в ЦСПР

30
листопада 2014 р. у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення (м.Боярка) відбулося
Свято домашнього печива! Ця благодійна акція була присвячена
першому дню народження Жіночого клубу “Мудра мама”,
який
проводить цікаві зустрічі для мам, що знаходяться в декретній
відпустці.
Свято печива було організовано засновницею Жіночого клубу
Людмилою Ященко,
мамою двох чудових хлопчиків та щасливою
жінкою:). Партнерами свята виступили пекарні “Baker Street”
та Dolcemente! , які надали чудових пряничних чоловічків для
наступного продажу на благодійній акції “Малюкам від мам”.
Завдяки ним та чудовій жінці Олені Сакун, яка також
приготувала запашне печиво для свята, «мудрі мами» зібрали
необхідні кошти для потреб малюків-відмовників Боярського
пологового будинку. (Підгузки та пляшечки для годування вже
замовлені зі значною знижкою і будуть доставлені до Боярки 15
грудня).
Участь у святі взяло багато охочих, бо Свято домашнього печива
– це справжнє сімейне свято! Мами готували тістечка, чоловіки,
діти, бабусі та дідусі – зі смаком їх куштували! Для гостей
було проведено чудовий майстер-клас з розпису по новорічних

пряниках! Дякуємо за нього Вікторії Сницаренко (Sweet Dream)
, талановитому кондитеру та неймовірній жінці!
А коли всі досхочу намалювалися та поласували печивом,
відбувся невеликий концерт з виступами колективів східних
танців Тетяни Розумової та Дарини Оришич. Пісню про
Батьківщину заспівала Олена Львова.
Активну участь у святі взяли також і представники Центру
реабілітації населення – директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир,
психолог Наталія Жанталай та психолог Тетяна Шпиця, котра
принесла на свято аж три сорти власноруч виготовлених
смаколиків!
Висловлюю подяку усім, хто взяв участь у такому смачному Святі
печива! І запрошую усіх матусь на теплі зустрічі Жіного клубу
“Мудра мама”!

Свято було організовано за власний кошт. Шукайте нас у
ВКонтакті: http://vk.com/mudramama, http://vk.com/id38199838,
http://vk.com/victorrys

Людмила ЯЩЕНКО,
голова жіночого клубу «Мудра мама»

«Смачний» та корисний день
волонтерської сотні Боярки.

22 листопада 2014 року у приміщенні Києво-Святошинського
центру соціально-психологічної реабілітації з теплом в серцях,
з любов’ю до наших хлопців, які зараз в гарячих точках, з
величезним ентузіазмом і неймовірним успіхом волонтерська
сотня міста Боярка готувала смачні та корисні страви і
заготовки, які скоро будуть відправлені туди, де зігріють,
вбережуть від застуди та розрадять наших вояків!

На початку
роботи, поки розкладали і прикидали кількість продуктів, було
навіть дещо лячно. Адже продуктів було багато, а часу – одиноднісінький день, бо 23 листопада було вирішено зробити
вихідним, щоб гарненько відпочити перед новими звершеннями
(наступні вихідні планується знову в’язати маскувальні сітки,
від яких наші вояки в захваті і просять ще).

Все вдалося під лозунгом: «Очі бояться, а руки роблять» …
Підсумки нашої плідної роботи:
1. Калина, перетерта з цукром, – 13 літрів.
2. Мед з подрібненими горіхами – 18 літрів.
3. Лимони, перетерті з цукром, – близько 1,5 літрів.
4. Суміш «мед + горіхи + лимон + родзинки» – 12 літрів.
5. Квашена капуста – 25 літрів.
6. Морква по-корейськи – близько 30 літрів.
7. Сало з часником і спеціями – 14 кг.
Також насушили багатенько часнику і начистили великий пакет
горіхів.
Роботи вистачало всім: задіяні були 27 осіб, працювали 5 годин
і розійшлися дуже задоволені собою і результатами. Наступної
суботи 29 листопада запрошуємо знову плести маскувальні сітки.
Збираємося о 15.00.
І до уваги наших в’язальниць! Є чудова схема плетіння
балаклав! Перші екземпляри за цією схемою вже готові.
Приходьте та беріть участь у корисних справах! Слава Україні!

