Мудрі і багаті літами
3 жовтня 2012 року до Дня людей похилого віку та
Дня
ветерана у Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення відбулася святкова зустріч поколінь.
В ошатній затишній залі ЦСПР зібралися і
ті, кому було
присвячено цей захід, і велика кількість молоді, що прийшла
привітати старших за віком.
Ведучі – психолог Оксана Слєпова та соціальний педагог Юлія
Толочко – відкрили свято, розповіли історію його виникнення.
Із поважних гостей на святі були
Постовенський Анатолій
Володимирович, та Дереза Ольга Сергіївна – представник від
Боярської міської ради.
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир висловила щиру подяку та
глибоку вдячність сивочолим ветеранам за їх громадянську
свідомість, мудрість, толерантність,
високу культуру та
побажала довгих щасливих років життя у здоров’ї, злагоді,
повазі та любові.

Голова Києво-Святошинської районної ветеранської організації
Анатолій Постовенський у своєму виступі наголосив, що слова
«похилий вік» вже давно треба замінити на «поважний вік»,
побажав здоров’я, поваги, активної участі у громадському
житті.
Співробітники Центру підготували дуже цікаву і нестандартну
програму. Діти та люди поважного віку заздалегідь приготували
щирі побажання один
паперової квітки.

одному,

написавши

їх

на

пелюстках

Цікавими були майстер-класи від старшого і молодшого поколінь.
Учасниця клубу «Позитив» Каміла Мусаєва організувала 2
команди. Старші навчали дівчаток в’язати гачком, а молодші

ознайомили

їх із мистецтвом

квілінгу.

Цікаву вікторину для
гостей підготувала спеціаліст із
зв’язків з громадськістю ЦСПР Ольга Ковчан.
Питання
стосувалися водночас понять з нашого минулого (підвода, ночви,
керогаз, копірка)
та сьогодення (ноутбук, флешка, диск,
смартфон). Цікаво, що слова залюбки відгадували люди різного
віку. Тож, як бачимо,
відстань між поколіннями зазвичай
перебільшується.
Концертну програму для ветеранів підготували вокалісти,
вихованці Боярського будинку культури та дитячої
школи
мистецтв. Танцювальні номери були від діток Боярської ЗОШ № 2.
Гру на гітарі продемонстрували Софія Дакшина та її керівник
Володимир Вишняк
(будинок творчості молоді «Оберіг»). До
сліз схвилювала своїм співом Мар’яна Слєпова. І, звичайно, всі
присутні в залі були вдячні Боярському народному хору
ветеранів війни та праці «Надія» (керівник Любов Рачинська),
які запалили гостей жартівливими піснями,
вразили своїм
співом, подарували хороший настрій.

Дякуємо за участь у заході

керівників студій та колективів Л.

Рачинську, Н. Горенко, В. Балик, В.Вишняка, В.Бондарєву,
Т.Ковальчук. Особлива подяка членам молодіжного клубу
«Позитив» Дзюбенко Олені, Мусаєвій Камілі, Журбас Оксані,
Юхименко
Роману.
Свято вдалося!

Запрошуємо! Вечір роману і

романсу!

7-й етап кубку Європи з
новусу
«КУБОК
ВИКЛИКУ»,
Україна, м.Боярка
15 вересня 2012 року за підтримки Боярської міської ради
пройшов 7-й етап Кубка Європи з новусу (морський більярд).
Від Федерації новусу України учасників привітав Президент
федерації Іван Лісовенко, від імені Боярської міської ради –
заступник
міського голови Давиденко М.І., а від
громадськості міста – фольклорний колектив жіночого клубу
«Затишок», що діє при Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення. Варто згадати, що саме
Центр реабілітації значним чином причетний до ствердження
новусу
на теренах України. При Центрі постійно діє клуб
«Новус», а команда «Позитив» з однойменного клубу ЦСПР бере
участь у міжнародних змаганнях. У квітні 2012 року в Боярці
пройшов перший міжнародний турнір з новусу серед шкільних
команд. На цьому турнірі команда «Позитив» зайняла перше
місце, обігравши сильну латвійську команду. А три хлопці з
«Позитиву» взяли участь у 7-му етапі кубка Європи і показали
достойні результати.
Клуб «Новус»
діє при КиєвоСвятошинському центрі реабілітації населення та знаходиться
за адресою м. Боярка, вул. Хрещатик, 83,
ЦСПР, телефон
(045-98)46-851.
Заняття проводяться двічі на тиждень у
вівторок та четвер з 16.00.

А тепер докладніше про кубок Європи. У турнірі взяли участь
38 спортсменів з Латвії, Естонії, Росії, України. Серед
учасників були такі
імениті новусісти, як
Мереранд Урмас
– 65 років, Естонія, 4-й номер
міжнародного рейтингу;
Лаугаліс Артурс, Латвія, срібний призер Чемпіонату
Європи 2009 року, 5-й номер міжнародного рейтингу;
Лепіст Міхель, Естонія, 6-й номер міжнародного рейтингу
та інші найсильніші майстри цього виду спорту.
Варто відзначити й наймолодшого учасника турніру – Лепіст
Міккі, сина естонського іменитого новусіста, котрому всього 11
років! І це не завадило йому зайняти досить високе 8-е місце в
турнірній таблиці.
Дебютували на турнірі такого високого рівня, і багато
українських новусистів, серед яких відзначимо ветеранів та
молодих спортсменів з Боярки та Вишневого. Це Місевскій
Олексій, 18 років, випускник 1-й Боярської ЗОШ №1 – 14 місце;
Калінін Ігор, учитель фізкультури Боярської ЗОШ №1 – 15
місце, Федоренко Анатолій, викладач легкої атлетики та новусу
кафедри фізичного виховання і спорту університету ім. Шевченко
– 18 місце, Кедров Олександр, Київ, 65 років – 21 місце, Бойко
Володимир, 13 років, 3-я школа м. Вишневе – 22 місце,
Мельников Дмитро, м. Київ – 23 місце, Ярмоленко Вадим, 15
років, 5-а Боярська школа – 27 місце. Відмінний дебют, якщо
враховувати, що хлопці займаються цим видом спорту менше року!
А 1-е і 2-е місця зайняли новусісти з Естонії – Лепіст Міхель
і Мереранд Урмас, 3-е і 4-е місця – новусісти з Латвії
Лаугаліс Артурс і Еглітіс Улдіс.
Український етап кубку Європи у 2012 році став примітний тим,
що вперше в історії новусу, був проведений окремий турнір для
інвалідів-візочників. І не випадково, що ця подія сталася саме
в Україні. Федерація новусу України вже не перший рік активно
розвиває і проводить турніри з новусу серед інвалідів, обравши

цей напрямок одним із пріоритетних.

Це позитивно позначається на становленні новусу в Україні в
цілому і вже починає приносити перемоги нашій країні на
міжнародній спортивній арені. У 2011 році в Одесі, на
міжнародному турнірі наші новусисти-колясочники вже входили в
призери, зайнявши 2-е місце. На 7-му кубку Європи в Боярці в
турнірі для інвалідів взяло участь 10 спортсменів з Києва,
Одеської області і Латвії. Наші хлопці виявилися на висоті,
показавши класну і безкомпромісну боротьбу, завоювавши
головний приз турніру – Кубок Виклику. Сергій Сорокопуд та
Микола Коджебаш відтіснили головних конкурентів – новусистів
з Латвії: Сергія Китова та Вадима Рачіка на друге і четверте
місця. Сергій Сорокопуд – 1 місце, Микола Коджебаш – 3 місце!
Федерація новусу України приділяє особливу увагу розвитку
новусного спорту серед дітей. Розроблено всеукраїнський проект
розвитку новусу в навчальних закладах, який передбачає
організацію секцій, проведення шкільних всеукраїнських змагань
та участь переможців у щорічних Олімпіадах з новусу, котрі
будуть проходити на Чорноморському узбережжі Криму. У 2011
році така Олімпіада пройшла в м. Скадовську, в ній взяло
участь близько 80-ти дітей в трьох вікових категоріях.
У 2012-2013 рр. федерацією новусу України за підтримки
Боярського міського голови Тараса Добрівського запланована
організація в Боярці новусної шкільної ліги. Такий
інноваційний підхід до проблеми змістовного та здорового
дозвілля допоможе відірвати наших дітей від надмірного
просиджування за комп’ютерами, від вуличних негативів і
шкідливих звичок, буде спонукати молодь до активного способу
життя.
Запрошуємо адміністрації шкіл приєднатися

до цього проекту.

На День міста клуб «Релакс»
збирав нових друзів
Як і обіцяли,

на День міста наш Центр влаштував виїзну

сімейну творчу майстерню у парку Перемоги. Ми розташувались
на центральній алеї поряд із фотовиставкою «Позитивний погляд»
(теж наш проект).
Майстрували ми бонбоньєрки –
подарункові коробочки – і оздоблювали їх за смаком.

маленькі

Приємно, що без зацікавленого погляду повз нас не пройшов
ніхто, а всі, хто зупинявся подивитися, неодмінно залишалися
спробувати й собі скласти симпатичну коробочку. І школярі, і
малюки з батьками, дідусями й бабусями побували біля нашого
столу, щоб залюбки випробувати себе у нових уміннях. Дехто
повертався вдруге і навіть втретє.
Кожен забрав із собою приємний сюрприз – виготовлену власноруч
бонбоньєрку з солодким цукерковим «секретом». Утім, кілька
робіт нам все ж вдалося зберегти для майбутньої виставки
сімейної творчої майстерні, яка розміститься у творчій залі
нашого Центру.
Нагадуємо, що сімейна
майстерня працює
у рамках клубу
сімейного дозвілля «Релакс», що гостинно відкритий щосуботи з
10-ї години ранку у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення (вул. Хрещатик, 83,
територія Київської обласної дитячої лікарні, старі корпуси,
поряд із лор-відділенням). Чекаємо на вас!
Анна Фломбойм,
керівник проектів «Релакс» та «Сімейна творча майстерня»

Фотовиставка
«Позитивний
погляд-2012» до Дня Боярки
15 вересня до Дня Боярки спеціалісти Києво-Святошинського
центру соціально-психологічної реабілітації населення, члени
ГО «Центр розвитку громад» та молодь з молодіжного клубу
«Позитив» провели фотовиставку на центральній алеї парку.
Організація цієї виставки – це останній етап виконання проекту
«Позитивний погляд-2012», що реалізується в рамках конкурсу
соціальних проектів Боярської міської ради. У фотоконкурсі
взяли участь команди з усіх шкіл м. Боярка та команда клубу
«Позитив» (поза конкурсом). Журі ще вирішуватиме, яка із шкіл
перемогла, а поки що пропонуємо загальній увазі відгуки
боярчан та гостей міста про цю цікаву виставку:
«Ви виросли порівняно з минулим роком. Так тримати! Вітаю з
Днем міста!» (Дубовецький Валерій Михайлович,
Боярського міського голови з соціальних питань).

заступник

«Виставка дуже сподобалася. Особливо природа. Сподобалася
немолода пара на фото. Це дуже важливо. У дітей виробляється
почуття краси». (Бондаренко Ніна Павлівна, пенсіонерка);
«Усі фото дуже цікаві та оригінальні. Мені сподобалися
фотографії з маленькими дітьми». (Михайло Сидор);
«Хороша виставка, багато цікавих фото, є навіть дуже
професійні. Бажаємо успіхів молоді у розвитку своїх талантів,
організаторам – спасибі». (Родина Шимкович);
«Ветерани війни, інваліди війни живуть спокійно, тому що є

такі талановиті молоді наші онуки та онучки. Дякуємо вам. Ви
показуєте природу такою, яка вона є, і навіть краще» (Мисаня
Токонович та Поліна Петрівна);
«Дякую Вам за фотовиставку,
(пенсіонерка Лисовська).

продовжуйте у тому ж дусі»

«Фотографії дуже подобаються. Боярка постала на них зовсім
іншою – красивою і незвіданою». Сподобалися фото «Опеньки»,
«Крокуси», «Ліс». (Гофман С.М).
«Виставка дуже сподобалася. Фотографії яскраві, гарні. Багато
позитивних емоцій від неї» (Ірина Філімонова, студентка);

«Виставка дуже сподобалося. Здивувало те, що автори робіт – це
діти! Молодці, талановита молодь. Радісно, що молодь
займається такими цікавими і корисними справами. Дякую!»
«Молодці! Є прекрасні фотографії, гарні ракурси. І взагалі
приємні відчуття, що діти беруть участь у таких конкурсах.
Удачі вам та наснаги! Хай наступного року виставка буде ще
більшою!» (Руслана Вікторівна).
«Дуже гарні фото. Класний задум» (Караульна А. та П’ясецька
Л.).
«Мені дуже сподобалося» (Тамуна Абуладзе).
«Дуже цікаві, гарні роботи. І дуже хороший проект, що дає
змогу дітям займатись творчістю, бо діти – це наше майбутнє»
(керівник студії ЦТМ «Оберіг» Ільїна А.В.)
«Молодці! Так тримати!» (Дмитро Войцех).
«Відчувається, що у Боярці живуть добрі люди, які бачать
красу. Сподобалися тварини. Це виховує доброту. Техніка дуже
висока. І взагалі це – велика праця!» (Олена Олександрівна);

«Це чудово! Я
Полторацький);

дуже

вражений

цією

виставкою»

(Стас

«Дуже яскраво, святково. Відчувається настрій кожної роботи і
креативність авторів. Бажаю успіхів». (Бондаренко Т.М.).
«Креативно!» (Аня Луценко);
«Приємно побачити Боярку, яку я пам’ятаю з дитинства,
нову. Молодці» (Лариса);

та

«Дуже гарні фото» (Ольга);
«Дуже сподобалось. У кожному фото є своя родзинка,
Молодці» (Людмила).
«Дуже сподобалися роботи, фото з глибоким сенсом.

акцент.

Добре, коли

поряд є такі люди, які вміють показувати прекрасне у фото»
(Валерія Ломжець);
«Дуже сподобались фото, на яких дітки обіймаються. Та білочка
сподобалося. Красиві пейзажі. Багато знайомих місць».
«Дуже сподобалась виставка» (мешканка
м.Боярка, Царенко
Іна), «Я б поставив «5» балів за фото від команди «Позитив»,
там де соняшник з бджілкою, за горобця від команди ЗОШ№3 та за
фото, де дівчинка у чоботах від ЗОШ№2» (керівник цифрової
студії «Радість»);
«Дуже сподобалось, особливо природа, тварини» (мешканець
м.Боярка);
«Заздрісно, що молоді люди знайшли стільки часу, почуття
любові і поваги до рідного міста Боярка, природи і тварин та
зобразили це у
своїх творчих світлинах. Дякую за
організовану фотовиставку. З повагою,
начальник військовооблікового столу м. Боярка Стороженко А.Ф.
«Виставка – супер, мені дуже сподобалося» (Федоренко Дмитро);
«Діти дуже талановиті. Дуже-дуже сподобалося» (Валентина

Петрівна).
І ще безліч схожих відгуків: «Гарно, зі смаком, прекрасно»;
«Дуже красиво»; «Так тримати»; «Дарує позитивний настрій»;
«Чудова виставка, справжній позитив!»; «Дуже гарно. Багато
знайомих місць на фотографіях. Чекаємо на продовження…»
Дякуємо за допомогу у облаштуванні стендів у парку Євгену
Слєпову, Юрію Петриченко, Стасу Полторацькому. Дякуємо за
допомогу спеціалістам Центру на чолі з директором Лахтадир
Ангеліною: Кириленко Марії Іванівні, Шевель Вєроніці, Толочко
Юлії, Шпиці Тетяні Василівні, Бондаренко Тетяні Миколаївні.
Окрема подяка молоді з числа позитивчиків і іхнім друзям –
основним виконавцям проекту та організаторам виставки: Ользі
Чорнобров, Камілі Мусаєвій, Олені Дзюбенко, Роману Юхименко,
Євгенії Матюшко, Анжеліці Абраамян, Ірині Гук, Оксані Журбас,
Катерині Тимченко.
Оксана Слєпова,
керівник МК «Позитив»

