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Кожного року учасники молодіжного клубу здорового дозвілля
«Позитив» в очікуванні новорічних свят розробляють сценарій
для діточок, що знаходяться на стаціонарному лікуванні у
Київській обласній дитячій лікарні, що в Боярці. Ось і цього
року наші юні волонтери знову взяли на себе цю благородну
місію – розрадити хворих дітей, що на свята потрапили до
лікарні. Але молоді люди не просто підготувати виставу, а ще й
за місяць до виступу провели благодійну акцію по збору у
боярських школах іграшок, канцтоварів та інших подарунків для
хворої малечі. Таким чином, «позитивівці» залучили до
волонтерської діяльності шкільну молодь усього міста.
До маленьких пацієнтів цього року завітали Ялиночка (Ульяна
Яценко, ЗОШ№2), Снігуронька та Баба – Яга (Олена Дзюбенко,
студентка боярського коледжу екології та природних ресурсів),
Дід Мороз (Євгенія Матюшко, ЗОШ№5), Зайчик (Поліна Новіченко,
ЗОШ№3), Білочка (Вікторія Богатиренко, ЗОШ№1), Поросятко
(Тетяна Лаврик, ЗОШ№1), Лисичка (Вікторія Прокопенко, ЗОШ№3) і
головний персонаж казки – Вовчисько (Вадим Ярмоленко, ЗОШ5).
Вистава була не просто святкова, але ще й з виховним
підґрунтям. Юні артисти поставили собі за мету донести до
маленьких глядачів ідею про те, що якщо хтось буде злим,
капосним і невихованим, то в нього не буде друзів, як у нашого
Вовчиська. А ось у добрих, слухняних вихованих діточок завжди
бувають друзі. Тож наші казкові звірята у виставі зробили все
для того, щоб Вовк перетворився на доброго та лагідного
персонажа.
А потім до вистави долучали і маленьких глядачів: дітлахи
разом із артистами танцювали танок маленьких каченят, водили
хороводи навколо Ялиночки. По закінченні вистави Дід Мороз та
Снігуронька побажали дітям здоров’я, якнайшвидшого одужання,

позитиву, вірних друзів.
А до тих пацієнтів лікарні, що не змогли побачити святкову
виставу через післяопераційний стан чи важку хворобу, казкові
персонажі заходили безпосередньо до палат, особисто вітали та
дарували подарунки.
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відділеннях лікарні, волонтери залишилися задоволеними та
окриленими через те, що зробили добру справу. А позитивні
емоції, отримані під час вистави, безперечно посприяють
скорішому одужанню хворих діток.
Оксана СЛЄПОВА, психолог ЦСПР

Новорічне свято для найменших
20 грудня 2011 року у Центрі відбулося перше в цьому році
дитяче Новорічне свято. Психолог Центру Наталія Жанталай та
батьки заздалегідь готувалися до цієї важливої у дитячому
житті події. А погода ніби чекала спеціального сигналу, щоб
саме цього дня по-своєму поздоровити малечу та мам, що брали
участь у святі: за вікном якраз пішов веселий довгоочікуваний
сніжок. Яскраві новорічні персонажі – Дід Мороз, Снігуронька,
Сніговик та Жужа – були веселі та водночас лагідні, бо в них
сьогодні була особлива аудиторія: дітки віком від 1,5 до 3,5
рочків та їх мами. Перші кроки кожного з діточок до
самостійного виступу біля Діда Мороза користувалися загальною
підтримкою, навіть якщо вдавалося не все із запланованого. А
Дід Мороз нікого не залишив без уваги та подарунку. Свято
вдалося, а такий особливий святковий настрій – очікування
чогось чарівного – хочеться зберегти на всі Новорічні та

Різдвяні свята.

Шахово-шашковий
турнір
пройшов надзвичайно успішно!
19 листопада в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбувся турнір із шахів
та шашок серед учнів боярських загальноосвітніх шкіл. Це лише
один із заходів по пропаганді цих ігор серед дітей та шкільної
молоді. Зокрема, на базі центру налагоджує свою роботу шаховий
клуб, метою діяльності котрого є розвиток розумових здібностей
дітей, зайнятість школярів у позаурочний час, популяризація
шахів та шашок серед дітей та підлітків.

У шаховому турнірі взяли участь вихованці Боярських
загальноосвітніх шкіл № 1, 3, 4 та Києво-Святошинської
районної класичної гімназії. Турнір був велелюдний, особливо
приємно було бачити разом із юними шахістами батьків, дідусів
та бабусь, котрі прийшли підтримати своїх дітей.
З вітальним словом до присутніх звернулася директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир. Вона розповіла, наскільки важливим є
здоровий спосіб життя на територіях, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Цьому сприяють такі спортивні ігри,
як шахи та шашки. Ці ігри розвивають логіку, мислення, швидку
реакцію; вчать концентрувати увагу, бути зібраним,
відволікають від надмірного захоплення комп’ютерними іграми.
Судді Олександр Фомічов та В’ячеслав Сенчук ознайомили
присутніх із правилами проведення турніру. Коли всі тури були

пройдені, визначились переможці.
Ангеліна Миколаївна разом із заступником з методичної роботи
Тетяною Бондаренко подякувала всім за організованість,
витримку і наполегливість та вручила дипломи і медалі,
подарунки, а також подяки учасникам турніру.
Всі юні учасники та вболівальники були дуже задоволені і самим
турніром, і тією теплою дружньою атмосферою, котра панувала на
турнірі. Були висловлені побажання ще організовувати та
проводити такі турніри.
Центр вдячний за допомогу в проведенні турніру Олександру
Фомічову, В’ячеславу Сенчуку (ГО «Спортивна громада Боярки»),
членам МГО «Києво-Святошинська молодіжна платформа» (керівник
Володимир Мелішенко), а також заступникам з виховної роботи
Ірині Борзенець (БЗОШ №1), Олені Юрчук (БЗОШ №4) , Вірі Щеголь
(К.-Св. класична гімназія) та педагогу-організатору Лесі
Король (БЗОШ №1)
Молодша шахова група (7-10):
І-е місце – Дмитро Чапля (ЗОШ №3)
ІІ-е місце – Ольга Битько (Боярська класична гімназія)
ІІІ-е місце – Федір Ільницький (Боярська класична
гімназія)
Старша шахова група (11-14):
І-е місце – Сергій Філіпов (ЗОШ №1)
ІІ-е місце – Ангеліна Луценко (ЗОШ №4)
ІІІ-е місце – Антон Маслій (ЗОШ №4)
Шашки:
І-е місце – Євген Бутмерчук (ЗОШ №1)
ІІ-е – Богдан Колібаба (ЗОШ №1)
ІІІ-е місце – Євген Щербак (ЗОШ №1)
І, звичайно, фото на згадку:

Привітання Центру із 11-ю
річницею від імені батьків
найменших клієнтів Центру
Дитяче свято до Дня народження Центру
Привітання Центру із 11-ю річницею від імені батьків маленьких
дітей, що ходять на групові заняття
(оформлено і зачитано Галиною Слєповою)
Шановні працівники
Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації, щиросердно вітаємо Вас з 11річницею! Від імені батьків та особисто від себе вітаю всіх
вас – тих, хто сіє насіння добра і знань, щедроти і надій, із
прекрасним святом народження центру! Як багряна осінь
обдаровує своїми багатствами, так і ви даєте дітям неоціненні
скарби людських якостей та психологічної підтримки, які є
такими важливими в нашому житті.
Ваша праця – це запорука духовно-морального, психологічного
здоров’я
та інтелектуального зростання підростаючого
покоління. Саме ви дбайливим і трепетним ставленням до
вразливих дитячих характерів загартовуєте в них справжню
людину. Сумлінно виконуючи свій професійний обов’язок, ви
вчите нашу юнь пізнавати себе і ставати кращими.
Невтомною працею свого розуму і серця ви створюєте надійну
основу для духовно-психологічного, соціального та культурного

розвитку особистості.
Щира подяка вам, працівники центру, за постійну самопожертву і
щоденну самовіддачу, благородну любов і турботу, віддане
служіння улюбленій справі, терпіння, мудрість, наполегливість
і високий професіоналізм.
Ваша професія – одна з найблагородніших серед інших, вона
об’єднує людей щирих помислів, сердець, почуттів і навіть
самопожертви. Ви прищеплюєте своїм клієнтам любов до себе та
навколишнього світу, сієте в їх серцях зерно прекрасного,
світлого, відкриваєте складний духовний світ буття, даєте
психологічну підтримку, мудрі поради, які відтак для багатьох
стають життєвим кредом.
Окремі слова вдячності за самовіддану працю хочемо висловити
директору центру
Ангеліні Миколаївні Лахтадир, психологу
нашої групи Жанталай Наталії Валентинівні, психологам
Бондаренко Тетяні Миколаївні та Слєповій Оксані Володимирівні.
Особисто для наших діток Наталія Валентинівна є першим і
вчителем, і вихователем, і психологом. Тому завдяки їй Боярка
щедро зарясніє сходами юних талантів, яскравих особистостей,
які прославляться визначними перемогами та збагатять
суспільство новими досягненнями. Ми обіцяємо, що колись ви
нас згадаєте.
Бажаємо колективу

ЦСПР

шани та любові батьків і дітей,

домашнього благополуччя і особистого щастя.
Шановні гості, всі присутні,
Бракує тих хвалебних слів,
Щоб привітати щиросердно
Цей мужній, дружний колектив.
Щоб наші діти розуміли
Підтримку Господа і Вас,
Свій хрест несете ви невпинно,
Поради даючи для нас.
Для молоді ви помічник,
Наставник ви і поводир,
Хвалімо Центр ми неупинно,

Цей

славний мужній

колектив!

Психологи, соціальні педагоги та соціальні працівники, не
знайте ви ні горя, не знайте ви біди! Нехай Вам Бог подасть
добра на довгії, щасливії літа!!!!
За благородну любов і турботу, віддане служіння улюбленій
справі, терпіння, мудрість, наполегливість і високий
професіоналізм – за це Вам
батьківський уклін!!!

Як наш Центр найменші клієнти
вітали
29 жовтня 2011 року вперше відбулося святкування Дня
народження Києво-Святошинського центру реабілітації для
наймолодших клієнтів. Участь у святі взяли діти віком від 1,5
до 8 років з батьками, котрі регулярно відвідують заняття в
Центрі. Господарями свята були спеціалісти ЦСПР, що працюють з
найменшими відвідувачами. Це психологи Наталія Жанталай,
Тетяна Бондаренко, Максим Проценко, соціальні працівники Олена
Сиваченко, Вероніка Шевель.
Свято почалося
із «вільних танців»: поки всі збиралися,
малеча мала змогу потанцювати на свій дитячий лад під веселу
музику.
Із привітальним словом до присутніх звернулася директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир, котра наголосила, що Центр опікується
різними віковими категоріями – від новонароджених до зовсім
стареньких. І відповідно до вікових потреб та особливостей
спеціалісти практикують різні форми роботи.
Із словом подяки від імені батьків виступила Галина Слєпова –
одна з мам, що регулярно відвідує разом із дитиною групові

заняття. Вона виголосила дуже зворушливу промову, сповнену
високих слів та навіть віршів.
Свято було задумано і організовано так, аби всім дітлахам
знайшлося заняття чи гра з урахуванням їх вікових можливостей.
А для того, щоб найменші відчували себе більш комфортно, для
них була облаштована ігрова зона в святково прибраній
конференц-залі.
Потім ведучі запропонували дітям створити свою модель ЦСПР – у
центрі зали відбувалася гра-конструювання «Наш Центр». Менші
дітки разом із мамами підносили «будівельний матеріал» – білі,
сині, червоні та зелені деталі конструктора, що давало
можливість старшим діткам створити справжній витвір
архітектурного мистецтва.
Але який же день народження без «Короваю» для іменинника?
Дійство, котре об’єднало і дітей і батьків – це був великий
святковий хоровод навколо щойно відтвореного «Центру», який
додав справжнього домашнього тепла в осінній похмурий день.
Далі діти поздоровляли Центр від імені клієнтів, даруючи вірші
та пісні у власному виконанні та презентуючи зворушливі
«подарунки», виготовлені власними руками. Ведучі відразу
прикріплювали їх на виставку дитячих робіт.
Участь у всіх іграх брали веселі «Лунтік» та «Клоун» (мами
дітей).
Найменші дітки складали із пазлів веселе сонечко. Вони по всій
залі знаходили деталі, котрі разом із мамами приклеювали на
підготовлену основу. Готове сонечко прикріпили над столом із
побудованим «Центром» із щирими дитячими побажаннями: щоб над
Центром завжди світило сонце!
У цей час для старших дітей на другому поверсі було
організовано «Квест» – пошук солодких гостинців для учасників
святкування. Вони успішно виконали поставлене завдання, тож
всі гості отримали фрукти, солодощі та мали змогу

пригоститися.
На закінчення свята відбувся «святковий салют» – справжня
бульбашкова феєрія. Старші діти надимали мильні бульбашки
різних розмірів та конфігурацій. Менші діти спочатку із
захватом спостерігали за поодинокими величезними бульбашками і
за десятками дрібнесеньких кульок. А потім і самі залюки
приєдналися до цього веселого і яскравого заняття. Конференцзала наповнилася веселковими кольорами та дитячим сміхом.

