Громадська організація «Центр
розвитку громад» стала однією
з
переможниць
Конкурсу
соціальних проектів-2015
Щасливі повідомити, що громадська організація «Центр розвитку
громад» стала однією з переможниць Конкурсу соціальних
проектів-2015, вигравши з проектом «Боярка-анонс: створення
сайту анонсів подій м.Боярка» (організатори конкурсу – ГО
«Молодь Боярки» за підтримки міської організації «Блок Петра
Порошенка «Солідарність»).
Спільно зі своїми партнерами – Києво-Святошинським центром
соціально-психологічної реабілітації населення та ініціативною
групою «Контактер» – учасники проекту мають на меті розробку
сайту, котрий допоможе жителям Боярки орієнтуватися в
соціокультурному просторі міста.
Виконавці проекту:
ГО «Центр розвитку громад» (керівник проекту, автор ідеї
та наступний супровід сайту в якості головного редактора
– Марія Кириленко).
Києво-Святошинський
центр
соціально-психологічної
реабілітації населення (Доменне ім’я та хостинг. Вебдизайн та постійний технічний супровід сайту – Станіслав
Яценко).
Ініціативна група «Контактер» (Арсеній Гужва –
програмування та наступний апгрейд).

На фото: керівник ГО «Молодь Боярки» Олександр Зарубін вручає
сертифікат переможця Марії Кириленко, авторці проекту «Бояркаанонс».
Докладніше про проект «Боярка-анонс».
Мета проекту:
Об’єднати
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справ
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змістовного здорового дозвілля шляхом створення Інтернетресурсу, котрий надавав би їм інформацію про події
соціокультурної сфери та координував би їх діяльність.
Актуальність проекту:
Активність боярчан останнім часом значно зросла, в Боярці
відбувається все більше громадських та волонтерських заходів,
екскурсій, акцій з благоустрою, культурних подій. Склалася
ситуація, за якої 1) Організатори призначають заходи на один і
той самий час (або з недостатньою різницею в часі), бо не
поінформовані про інші події в місті. 2) Боярчани пропускають
цікаві і важливі для них події. 3) Жителі Боряки не знають, як

змістовно провести вихідні дні 4) Батьки маленьких дітей не
знають, яким чином цікаво та змістовно організувати дозвілля
своїх дітей. Невдоволення цією ситуацією висловлювали,
зокрема, члени групи «Боярське земляцтво» в соціальній мережі
Фейсбук.
Завдання проекту:
Допомогти організаторам обирати оптимальний час
проведення заходів (щоб різні події не призначалися на
один і той самий час).
Надати боярчанам та гостям міста інформацію, де можна
відпочити (фестивалі, концерти, вистави, свята, народні
гуляння), куди повести дитину з розвивальною метою
(майстер-класи, конкурси, змагання), до якої корисної
справи долучитися (волонтерські заходи, благоустрій,
клуби, групи підтримки), які заходи із здорового способу
життя обрати (туристичні зльоти, екскурсії, прогулянки
на природу, велопробіги, спортивні змагання) тощо.
Результати проекту:
У результаті здійснення проекту в місті Боярка з’явиться
зручний та сучасний сайт, котрий дозволить координувати між
собою призначення важливих загальноміських заходів – зборів,
круглих столів, громадських слухань, практичних семінарів та
інших навчальних заходів, екскурсій, концертів, конкурсів та
інших мистецьких подій, засідань клубів і будь-яких інших
місцевих ініціатив, що мають стосунок до громадського та
культурного життя міста. Організатори заходів зможуть
координувати між собою проведення подій. А пересічні боярчани
зможуть обирати, куди піти вихідного дня і до якої громадської
ініціативи приєднатися. Наявність додатку, що дозволятиме
заходити на сайт із смартфонів, дозволить зробити користування
сайтом «Анонс. Боярка» зручним і мобільним. Назавжди відійде в
минуле ситуація, за якої а) на один і той же час
призначатимуться важливі заходи і б) жителі міста не
знатимуть, куди піти у вихідний день. Користь від цього

проекту отримають всі жителі міста Боярка.

Відбувся публічний
соціальних проектів

захист

4 квітня в
Києво-Святошинському центрі реабілітації населення відбувся 2й етап Конкурсу соціальних проектів-2015, котрий провела в
нашому місті Громадська організація «Молодь Боярки» за
підтримки Боярської міської організації політичної партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Відбувся публічний
захист 8-ми проектів, котрі шляхом рейтингового голосування
було відібрано до 2-го туру.
Переможців визначила компетентна конкурсна комісія в
наступному складі: Олександр Зарубін (голова ГО «Молодь
Боярки»), Валерій Шульга (представник Блоку Петра Порошенка
«Солідарність») та відомі боярські активісти В’ячеслав Сенчук,

Наталія Серватович, Олена Старкова, Ігор Коцар.

По 7 тисяч гривень отримали наступні проекти:
«Боярка-Анонс: створення сайту анонсів подій м.Боярка» (ГО
«Центр розвитку громад» спільно з Центром реабілітації
населення, керівник проекту – Марія Кириленко)
«Соціальний ролик: створення низки відеосюжетів,

які

у

позитивному світлі відображають усе найкраще і найдостойніше у
житті і громаді міста Боярка» (ІГ «Студія Драйвер», керівник
проекту – Микола Кротенко (Шошанні)
«Вуличні гімнасти: створення спортивного майданчику» (ГО «Нове
покоління молоді України», керівник проекту – Іван Мадулу)
«Спорт для всіх: встановлення спортивного тренажера на
прибудинковій території» (ГО «Спортивна громада», керівник
проекту – Володимир Сафонов)
І ще 2 тисячі грн. отримав проект «Малий герб: розробка малого
герба міста Боярка» (ІГ «Контактер», керівник проекту –
Арсеній Гужва)

Прекрасні
молодіжні проекти «Українська героїка: курс національно
патріотичного виховання та військово-патріотична польова гра»
(ГО «Рада волонтерів», керівник проекту – Денис Губашов) та
«Шалена Боярка: проведення конкурсу зі стріт-арту на
патріотичну тематику» (ГО «Рада волонтерів», керівник проекту
– Анастасія Хоменко) хоча й не отримали фінансування в рамках
Конкурсу проектів, але заручилися підтримкою ГО «Молодь
Боярки» та особисто голови організації Олександра Зарубіна.
Проектом «Чарівна метафора: створення групи психологічної
підтримки із застосуванням методики метафоричних карт» (ГО
«Центр розвитку громад», керівник проекту – Надія Величко)
зацікавилася підприємець, власниця соціального магазину
«Крихітка» і член конкурсної комісії Наталія Серватович, котра
обіцяла розглянути можливість спонсорської підтримки цього
проекту.
Але… Без підтримки, на жаль, залишилася ціла низка дуже
цікавих і корисних проектів. Закликаємо представників
Боярської міської ради і боярських підприємців звернути увагу
на ці непересічні громадські ініціативи, котрі чекають на вашу

підтримку:
«Безпечне майбутнє : профілактика ВІЛ/СНІДу, вірусних
гепатитів В,С та наркоманії серед підростаючого покоління» (ГО
«Конвіктус Украина», керівник проекту – Олександр Волонтир)
«Героям слава! збір інформації про наших земляків – учасників
Майдану, АТО та волонтерів» (ГО «Жіноча громада», керівник
проекту – Ангеліна Лахтадир)
«Маленькі туристи: придбання дитячого туристичного
спорядження» (Боярський туристичний клуб «Іскра», керівник
проекту – Юлія Апостолова)
«Утилізація батарейок: організація збору та вивезення
відпрацьованих елементів живлення» (ІГ «Щасливе довкілля»,
керівник проекту – Тетяна Чіркова)
«Шкільний портфель: допомога багатодітним сім’ям у підготовці
дітей до школи шляхом закупівлі шкільних портфелів» (ГО
«Асоціація багатодітних родин «Велика сім’я», керівник проекту
– Сергій Чуткий)
«Зелений скарб: створення в парку ім. Т.Г. Шевченка дитячої
зони» (ІГ «СКАРБ», керівник проекту – Віталій Юрченко)
«Шаховий турнір: закупка медалей і призів для шахового
турніру» (ІГ «Шаховий клуб «Еліт-Інтелект», керівник проекту –
Євгеній Островський)

Фотовиставка
погляд-2013».

«Позитивний

Запрошуємо усіх бажаючих взяти

участь у оновленому форматі
фотовиставки «Позитивний
погляд-2013»!
Фотовернісаж у стилі “сушка” (світлини прищеплені до мотузок)
відбудеться 21 вересня на День міста Боярки у парку Перемоги!
Цього року до участі у виставці запрошуються всі жителі
Боярки!
Світлини

приймаються за наступними темами:

Я – патріот
Затишні куточки Боярки своїми руками
Боярська сім’я
Здорове дозвілля
Хвостаті «позитивчики»

Фотографії просимо надавати роздрукованими у форматі А4 або А5
(менший формат допустимий, але не бажаний). Прохання також
зазначити назву фото (якщо є) та автора. Від однієї особи або
колективу авторів у фотовернісажі допускається до участі не
більше 5-ти сітлин у кожній темі.
Фотографії приймаються з 15 липня по 10 вересня
у КиєвоСвятошинському центрі реабілітації населення із понеділка по
п’ятницю до 18.00 за адресою вул. Хрещатик, 83 (один із старих
корпусів Київської обласної дитячої лікарні, поряд із лорвідділенням).
Контактна особа – керівник молодіжного клубу «Позитив»,
психолог Оксана Слєпова.
Тел. 0(45-98)-46-851

Соціальні проекти від «А» до
«Я»: перші кроки.

З радістю повідомляємо про позитивні результати конкурсу
соціальних проектів “Ярмарок ідей”, що відбувся ще 13 лютого
2013 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної
реабілітації населення в рамках Програми
підтримки громадських ініціатив Боярської міської ради.
Нагадуємо, що громадські активісти оформили свої ідеї в
проекти і публічно презентували їх перед підприємцями та
громадою. Перемогу отримав проект “Еко-марафон” (ГО “Центр
розвитку громад”).
А соціальні міні-проекти отримали
фінансову підтримку місцевих підприємців. Розкажемо про два з
таких проектів.
Арчаков Андрій Миколайович фінансує проект «Позитивні
лісовички» молодіжного клубу «Позитив» (керівник – психолог
ЦСПР Оксана Слєпова). Метою цього проекту є залучення дітей,
підлітків та молоді до корисних справ, а також більш глибоке
вивчення історії Боярки. Вже другий рік поспіль члени клубу
«Позитив» прибирають чотири пам’ятні місця, що розташовані у
боярському лісі.
Цього року перші роботи відбулися
біля
могили невідомого льотчика.
Підлітки-«позитивчики»
повиривали бур’яни, обрізали із дерев зайві гілки,
пофарбували огорожу та пам’ятник, прибрали сміття на прилеглій

території, посадили квіти на могилі та біля неї. Приємно, що
молоді люди залучили до волонтерської роботи членів своїх
родин.

Яременко Людмила Миколаївна оплатила на друге півріччя
підписку газет для Боярської бібліотеки №1. Для жителів
історичної частини міста це дуже вагома допомога, адже роками
вони звикли зазирати до бібліотеки не тільки за книгами, але й
за свіжими новинами, за цікавими матеріалами, розміщеними в
улюблених виданнях. Тож найближчі півроку на відвідувачів
бібліотеки чекають «Урядовий кур’єр»; “Новий День”;
“Український Пенсіонер”; “Автосвіт”; “Стежка”; “Здоров’я і
Довголіття”.

«Ми тільки почали цю роботу, але перші результати переконують
нас, що ми на вірному шляху, – говорить директор Центру
Ангеліна Миколаївна Лахтадир, – на жаль, далеко не всі проекти
знайшли своїх меценатів, спонсорів, благодійників. Запрошуємо
підприємців і просто небайдужих боярчан до участі у
фінансуванні соціально корисних проектів. Нагадуємо, що це
можуть бути як кошти, так і різного роду матеріальне
забезпечення: транспортні засоби або бензин, призи для дітейпереможців, канцтовари, продукти для кава-пауз та солодких
столів тощо.

Чтоб не забыли о войне

Давно закончилась война, но ее следы остались на украинской
земле: воронки от бомб и полуразрушенные доты, проржавевшие
снаряды и мины, безымянные захоронения солдат, павших в боях…
В ЛЕСУ возле Боярки (Киевская область) тоже есть такие могилы
– евреев, расстрелянных фашистами в годы оккупации, и
погибшего в первые дни войны летчика. Некогда ухоженные, они в
последние годы начали приходить в упадок. К счастью, нашлись
люди, сердца которых не очерствели.
Ребята из молодежного клуба «Позитив» при Киево-Святошинском
центре социально-психологической реабилитации решили взять
шефство над памятными местами, находящимися в Боярском лесу, и
привести их в порядок.
«Это была идея моего мужа Евгения, – говорит руководитель
клуба Оксана Слепова. – В прошлом году мы приняли участие в
конкурсе социальных проектов, и наш план под названием
«Позитивные лесовички» занял второе место. Деньги на
реализацию проекта выделил местный совет. В этом году в центре

прошла «Ярмарка идей» и нашим спонсором стал депутат местного
совета предприниматель Андрей Арчаков».

Накануне 22 июня ребята из разных школ района вновь пришли к
памятникам, чтобы отдать дань уважения павшим. Они с
энтузиазмом наводили порядок на могиле погибшего летчика,
сажали цветы, обновляли обелиск, красили ограду.
«Это нужно для того, чтобы люди помнили войну, – уверен 13тилетний Леня Радзиховский. – Мне о ней много рассказывал
дедушка. Я люблю читать книги по истории, знаю, что в конце
войны Гитлер заставлял воевать немецких детей, стариков и
женщин. Хочу заниматься поисковой работой, чтобы ни один
солдат той войны не был забыт».
«Идти сюда нас никто не заставлял. Мы просто все вместе
сделали нужное дело», – считает 14-летняя Таня Дорошенко.
А ее одноклубница 16-летняя Таня Шульгина добавила: «Наша
работа обязательно сделает лучше души тех детей и взрослых,
которые будут проезжать по лесной дороге из Боярки в Заборье и
увидят на пригорке ухоженный памятник незабытому погибшему
солдату Великой Отечественной войны».
«Если в прошлом году мы вынесли немало мешков с мусором, то
сейчас работы было не так уж много. На могилках даже лежали
венки, которые положили, наверное, 9 Мая. Значит, есть и,
кроме нас, небезразличные люди, – уверена Оксана Слепова. – Мы
стремимся привлечь к уходу за памятниками большее количество
волонтеров, намерены шире освещать среди школьников историю
своего края, открывать ее неизвестные страницы».
Например, ребята планируют
выяснить фамилию летчика, за
могилой которого они ухаживают. По некоторым данным, им был
белорус – младший лейтенант Влас Куприянчик из 43-го
истребительного авиационного полка. Но требуется серьезная
поисковая работа, чтобы подтвердить это.

«Я считаю,
что мы не должны забывать свою историю, – ответил нам Андрей
Арчаков, когда мы поинтересовались, почему он решил
спонсировать проект «Позитива». – Я рад, что есть дети,
которым она не безразлична, и поэтому решил поддержать их
инициативу. Буду оказывать содействие и в дальнейшем.
Намереваюсь и сам вместе со своими сыновьями принимать участие
в этой акции».
Украина всегда должна помнить тех, кто защищал ее от фашистов,
кто пал от рук палачей и предателей. А это возможно только при

одном условии: когда эстафета памяти будет передаваться из
поколения в поколение. Ведь если прошлое забыть, оно может
повториться.
Фото Ольги ДОНЕЦ.
Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
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