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.

Громадський форум

21 березня
2015 року представники Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення спільно з ГО «Центр
розвитку громад» взяли участь у Громадському форумі, котрий
відбувся у Боярській гімназії. Захід було проведено з
ініціативи ГО «Молодь Боярки» та за підтримки Боярської
міської організації політичної партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність».
Громадський форум зібрав як поважних гостей з Київської
області та Києво-Святошинського району, громадську еліту

нашого міста, так і нових, молодих, активних представників
громадського сектору. За задумом організаторів, Громадський
Форум має стати щорічною дієвою платформою обміну досвідом,
знайомства з новими можливостями для громадських активістів,
місцем, де обговорюються проекти щодо розвитку громади м.
Боярка.
З привітальним словом виступили представник БПП «Солідарність»
Олександр Тигов та міський голова Боярки Тарас Добрівський.
Від організаторів виголосив промову голова ГО «Молодь Боярки»,
директор компанії «Максимумнет» Олександр Зарубін.
У ході Форуму було оголошено старт Боярського міського
Конкурсу соціальних проектів для громадських організацій та
ініціативних груп міста, на реалізацію яких переможцям буде
надана фінансова підтримка. Оголосив цю визначну новину
керівник секретаріату Боярської міської організації ПП «Блок
Петра Порошенка “Солідарність”» Валерій Шульга, деякі технічні
питання проведення конкурсу озвучила заступник ГО «Центр
розвитку громад» Марія Кириленко.
Мабуть, символічно, що на Форумі виступили представники
найрізноманітніших інститутів громадянського суспільства. Під
час заходу громадські організації міста представили свої
короткі мультимедійні презентації.
Презентували себе громадські організації: «Жіноча громада» та
«Центр розвитку громад» (керівник – Ангеліна Лахтадир); «Рада
волонтерів» (керівник – Олена Суслова) ; “Асоціація
багатодітних родин “Велика сім’я” (керівник – Сергій Чуткий);
«Спортивна Громада Боярки» (керівник – Володимир Сафонов).
Громадський рух «Затишна Боярка» (керівник – Анна Тимченко).
Боярський туристичний клуб «Іскра» (секретар – Юлія
Апостолова).
Ініціативні групи «Щасливе довкілля» (керівник – Тетяна
Чіркова), «Контактер» (керівник – Арсеній Гужва) та «СКАРБ»,
«Спілка креативних активістів розвитку Боярки» (керівник –
Віталій Юрченко).
І якщо оглянути напрямки діяльності цих інститутів
громадянського суспільства, то можна пересвідчитись, що

боярські
активісти
своєю
діяльністю
охоплюють
найрізноманінтіші сфери життя міста:
Підтримка громадських ініціатив та об’єднання боярчан задля
вирішення спільних проблем, у тому числі і за допомогою
сучасних технологій («Центр розвитку громад», «Контактер»);
Культурно-просвітницький та благодійний напрямки, допомога
Українським Збройним силам, учасникам АТО та їхнім сім’ям
(«Рада волонтерів», «Жіноча громада»).
Формування екологічної свідомості, затишного простору,
втілення проектів відновлення і розвитку зелених насаджень
(«Затишна Боярка», «Щасливе довкілля», «СКАРБ»).
Розвиток фізичної культури і спорту та відповідної
інфраструктури, розвиток туризму («Спортивна громада», БТК
«Іскра»)
Захист прав дітей та багатодітних родин («Велика сім’я»).

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
сувеніри.

школа

–

мотанки,

малюнки,

невеличкі

Заходи Києво-Святошинського
центру реабілітації населення
19 лютого 2015 р. 10.00–13.00 – Тренінг «Вміння прощати».
Тренер – психолог Раїса Кузьменко.
Для вимушених
переселенців, соціальних працівників, волонтерів.
19 лютого 2015 р.
17.00 – Круглий стіл «Сучасне обличчя
Боярки. Гуманітарний аспект»: 1) Перспективи розвитку закладів
культури. 2) Створення документального фільму про Боярку. 3)

Формування постійнодіючої комісії з перейменування вулиць при
Боярській міській раді. Для представників Боярської міської
ради, закладів культури міста, громадських активістів та всіх
небайдужих боярчан.
21 лютого 2015 р. 12.00 – Зустріч «Приємне з корисним»: 1)
Майстер-клас
для мам та дітей. 2) Робота ігрової кімнати. 3)
Інтерактивна бесіда «Психологічна підготовка до зустрічі
рідної людини з фронту». Модератор – Оксана Мельниченко. Для
членів сімей учасників АТО.
23 лютого 2015 р. 10.00 – Зустріч Боярської групи підтримки
грудного вигодовування «Лада». Для вагітних жінок та молодих
мам.
7 березня 2015 р. 12.00 – Веселий «День весняних подарунків»:
1) Ярмарок подарунків від місцевого виробника; 2) Пункт обміну
подарунками. 3) Святковий аукціон тощо.
Для боярських
підприємців, творчих особистостей, умільців з хенд-мейду та
всіх бажаючих продати свої вироби, подарувати щось іншим,
купити або виміняти подарунок.

Новорічні вистави для дітей
вимушених переселенців

28 грудня
2014 року до Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення завітав театр «Місто
сонця» та показав дві новорічні вистави «Мадагаскар» для дітей
вимушених переселенців. Окрім вистав колектив театру (Оксана
Пурик, Максим Рябченко, Петро Колосков, Юрій Новосилецький,
Юлія Примаченко, Євгенія Харченко, Віктория Тищенко, Наталія
Плотнікова та Олександр Коричев) підготував для маленьких
глядачів ще й розважальну програму: діти грали в ігри,
розказували віршики та співали пісні. Свято відбулося дуже
весело, вистави та ігри сподобалися і дітям, і дорослим. Після
кожної вистави дітки з радістю спілкувалися та фотографувалися
із героями вистави. У перерві між виставами відбулося два
майстер-класи для дітей із виготовлення новорічних прикрас:
гірлянд та сніговичків із фольги. Ведучими одного майстеркласу виступили Світлана Камінська та Юлія Апостолова. Другий
майстер-клас провели Вікторія Островська, Діана Доманська та
Людмила Ященко із жіночого клубу «Мудрі мами».

А волонтер
Марина Вирозуб спільно із своїми друзями-українцями із
Шотландії приготували для малечі подарунки: солодощі та фрукти
– печиво, цукерки, банани і мандарини, а також памперси для
найменших діток.

Дирекція та

колектив Центру щиро дякують всім організаторам
заходу.
Вітаємо із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим всіх
друзів нашого Центру!

