Завершено
роботи
з
виготовлення офіційного сайту
Бородянського
центру
СПР
«Довір’я»
Цими днями було завершено роботи з виготовлення офіційного
веб-сайту Бородянського центру СПР «Довір’я». Даний сайт став
восьмим проектом інтернет-спільноти CSPR.info, яка об`єднує та
обслуговує веб-ресурси центрів соціально-психологічної
реабілітації (МНС України). Ідейно та концептуально новий сайт
відповідає тим вимогам, що визначаються місією Бородянського
Центру
«Довір’я»:
соціально-психологічна
підтримка
постраждалого населення, сприяння процесам гармонійної
безпечної життєдіяльності людини, утвердження у спільноті
ідеалів гуманізму й толерантності, розвиток місцевих громад.

Для ефективної роботи з різнобічною проблематикою в структуру
Центру входять психологічна служба, відділ кризових ситуацій,
зал ігрової терапії, відділ сприяння комплексному вирішенню
соціально-психологічних проблем постраждалого населення,
інформаційно-аналітична служба, відділ зв’язків із
громадськістю. Тому за структурою та функціоналом сайт
об`єднує переваги інтернет-ресурсів корпоративного та
портального типів. Це дає змогу зручної структуризації
різнопланових інформаційних матеріалів (як за змістом так і за
формою викладення).
До інформаційної продукції Бородянського Центру «Довір’я», яка
користується особливою довірою та попитом, відносяться видання
журнального, газетного та букетного типів. Через них
населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях,
отримує комплексну, достовірну, своєчасну інформацію, яка

сприяє свідомому вибору моделі безпечної життєдіяльності та
здоровому способу життя. Тепер до традиційних інформаційних
носіїв додано ще й сучасний та потужний інтернет-ресурс, який
зробить інформацію доступною для різних регіонів України та
світу.
Проект
реалізовано
спільними
зусиллями
колективів
Бородянського ЦСПР та інформаційно-аналітичної служби Києвосвятошинського ЦСПР, за участю фахівців Київського
віртуального заводу «Веб-Арсенал».
Новий
сайт
розміщено
http://www.borodyanka.cspr.info/.

за

адресою

Ласкаво просимо!

В Інтернеті розпочав роботу
сайт Бородянського центру СПР
«Довір’я»
Кілька тижнів тому було завершено роботи з виготовлення
офіційного веб-сайту Бородянського центру СПР «Довір’я»
(Borodyanka.cspr.info). Даний сайт став восьмим проектом
інтернет-спільноти CSPR.info, яка об`єднує та обслуговує вебресурси чорнобильських соціально-реабілітаційних центрів МНС
України. Ідейно та концептуально новий сайт відповідає тим
вимогам, що визначаються місією Бородянського Центру
«Довір’я»: соціально-психологічна підтримка постраждалого
населення, сприяння процесам гармонійної безпечної
життєдіяльності людини, утвердження у спільноті ідеалів

гуманізму й толерантності, розвиток місцевих громад.
Для ефективної роботи з різнобічною проблематикою до структури
Бородянського центру входять психологічна служба, відділ
кризових ситуацій, відділ сприяння комплексному вирішенню
соціально-психологічних проблем постраждалого населення,
інформаційно-аналітична служба, відділ зв’язків із
громадськістю. Тому за своєю будовою та функціоналом сайт
об`єднує переваги інтернет-ресурсів корпоративного та
портального типів. Це дає змогу зручної структуризації
різнопланових інформаційних матеріалів (як за змістом так і за
формою викладення).
До інформаційної продукції Бородянського Центру «Довір’я», яка
користується особливою довірою та попитом, відносяться видання
журнального, газетного та букетного типів. Через них
населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях,
отримує комплексну, достовірну, своєчасну інформацію, яка
сприяє свідомому вибору моделі безпечної життєдіяльності та
здоровому способу життя. Тепер до традиційних інформаційних
носіїв додано ще й сучасний та потужний інтернет-ресурс, який
зробить інформацію доступною для різних регіонів України та
світу.
Проект реалізовано спільними зусиллями анформаційноаналітичних служб Бородянського та Києво-святошинського
реабілітаційних центрів, за участю програмістів Київського
віртуального заводу «Веб-Арсенал».
Новий
сайт
розміщено
за
адресою
http://www.borodyanka.cspr.info/. Поділитися своїми думками з
приводу розвитку нового інтернет-проекту можна у коментарях до
відповідних тем Форуму ЦСПР та нашого Неофіційного блогу.
Ласкаво просимо!

Експерти дають відповіді
Провідні експерти з питань радіаційної безпеки, соціального та
медичного захисту постраждалих унаслідок Чорнобильської
катастрофи дали відповіді користувачам мережі Інтернет на всі
проблемні питання з Чорнобильської тематики.
Базика Дмитро Анатолійович
генерального директора

–

Перший

заступник

ДУ «Наукового центру радіаційної медицини АМН України»;
лауреат Державної премії України, доктор медичних наук,
професор
Васько Володимир Терентійович – Начальник відділу пільг
та компенсаційних виплат Департаменту соціального
захисту
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи Мінпраці України
Вознюк В.М. – Головний спеціаліст відділу радіологічного
захисту населення та екологічного оздоровлення
забруднених територій Департаменту у справа захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС
України
Давидова Юлія Володимирівна – Завідуюча акушерським
відділенням екстагенітальної патології вагітних та
постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології АМН України»; доктор медичних
наук, старший науковий співробітник
Зайвенко В.В. – Заступник директора Департаменту
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи – начальник відділу
нормативно-правового забезпечення Мінпраці
Замостьян Павло Віталійович – ПРООН, керівник
Чорнобильської програми відродження та розвитку
Знайда В.В. – Головний спеціаліст відділу реалізації
Чорнобильських програм Департаменту капітального
будівництва та забезпечення житлом МНС України
Калиненко Л.В. – Начальник відділу моніторингу

техногенно забруднених територій Всеукраїнського
науково-дослідного інституту цивільного захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру
Кашпаров Валерій Олександрович – Директор Українського
науково-дослідного інституту сільськогосподарської
радіології Національного університету біоресурсів і
природокористування України; доктор біологічних наук,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України в області науки і техніки
Ліхтарьов Ілля Аронович – Директор Науково-дослідного
інституту радіаційного захисту Академії технологічних
наук України; лауреат Державної премії України, член
Міжнародної комісії радіаційного захисту, доктор
медичних наук, професор
Малюк В.О. – Заступник начальника відділу планування,
фінансування та контролю Державного Департаменту –
Адміністрація зони відчуження і зони безумовного
(обов’язкового) відселення МНС України
Михальченко Ольга Олексіївна – Головний спеціаліст
відділу комплексного медико-санітарного забезпечення
постраждалих громадян Департаменту у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС
України
Омельянець

Микола

Іванович

–

Заступник

Голови

Національної комісії з радіаційного захисту населення
України, пров. наук. співробітник лабораторії медичної
демографії ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН
України” доктор медичних наук, професор
Рой В.О. – Головний спеціаліст відділу планування,
фінансування та контролю Державного Департаменту –
Адміністрація зони відчуження і зони безумовного
(обов’язкового) відселення МНС України
Свинцова О.Б. Головний спеціаліст Департаменту
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, Мінпраці
Сєрова Н.Г. – Головний спеціаліст відділу комплексного

медико-санітарного забезпечення постраждалих громадян
Департаменту у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи МНС України
Скалецький Юрій Миколайович – Завідувач відділу ядерної
безпеки Інституту проблем національної безпеки РНБ
України; доктор медичних наук
Сова Світлана Іванівна – Заступник директора
Департаменту у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи – начальник відділу
координації та контролю виконання програм з подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України
Сотнікова Г.Є. – Головний спеціаліст відділу
радіологічного захисту населення та екологічного
оздоровлення забруднених територій Департаменту у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи МНС України
Степанова Є.І. – Завідувач

відділом

радіаційної

педіатрії, вродженої та спадкової патології ДУ «НЦРМ АМН
України», заслужений лікар України, д-р мед. наук,
професор
Ткаченко Наталія Володимирівна – Заступник директора
Департаменту у справах захисту населення ваід наслідків
Чорнобильської катастрофи – начальник відділу
радіологічного захисту населення та екологічного
оздоровлення забруднених територій МНС України, кандидат
біологічних наук
Уяздовська О.В. – Начальник відділу оплати праці та
пенсійного забезпечення Департаменту соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи Мінпраці України
Уяздовський Володимир Олегович – Головний спеціаліст
відділу оплати праці та пенсійного забезпечення
Департаменту соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Міністерства праці та соціальної політики
Філоненко А.В. – Начальник відділу по визначенню статусу
постраждалих осіб та зв’язків з громадськими

організаціями Мінпраці
Ходорівська Наталія Вікторівна – Науковий співробітник
Інституту соціології НАН України; кандидат соціологічних
наук
Хуторний І.А. – Начальник відділу нагородження,
присвоєння звань, обліку та аналітичної роботи
Департаменту кадрової політики МНС України
Чумак Анатолій Андрійович – Завідувач відділу
координації, планування та аналізу наукових досліджень
ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України»;
заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних
наук, професор
Шкробов О.І. – Головний спеціаліст відділу
радіологічного захисту населення та екологічного
оздоровлення забруднених територій Департаменту у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи МНС України

Введено в дію благодійний
інтернет-магазин сувенірів з
символікою ЦСПР – Symbol
В інтернеті розпочав роботу благодійний інтернет-магазин
сувенірів з символікою ЦСПР (www.symbol.cspr.info). Мета
створення інтернет-магазину – залучення пожертв на підтримку
інформаційних проектів Центру. В кількох розділах нового сайту
представлені сувеніри зі знаком ЦСПР та адресою сайта
cspr.info – значки, чашки, футболки, реглани. Весь отриманий
прибуток направляється на фінансування 9-ти некомерційних веб-

ресурсів, якими опікується інформаційно-аналітична служба
ЦСПР: офиційного порталу Києво-Святошинського ЦСПР
(cspr.info), офіційного сайта Іванківського реабілітаційного
центру “Довір`я” (ivankiv.cspr.info), неофіційного блога
Києво-Святошинського ЦСПР (blog.cspr.info), форума ЦСПР
(forum.cspr.info), сайта громадської організіції “Дзвони
Чорнобиля Києво-Святошинського району” (dzwony.hrest.info),
web-буклета громадської організації “Центр розвитку громад”
(community.cspr.info), інтернет-видання про життя та творчість
Івана Юхимовича Коваленка (ivan-kovalenko.hrest.info), Webвізитки ЦСПР (visitcard.cspr.info) та web-буклета Творчого
об`єднанняя “Джерело” (dzherelo.hrest.info).
Планується також, що розповсюдження креативної та якісної
сувенірно-агітаційної продукції буде сприяти виконанню ще
кількох важливих завдань, що стоять перед інформаційноаналітичною службою Центра, а саме: популяризації діяльності
Києво-Святошинського ЦСПР, націленої на інформування населення
з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
популяризації діяльності засновників та партнерів ЦСПР (МНС
України, Київська обласна державна адміністрація, інші
реабілітаційні центри, створені в рамках реалізації
Чорнобильської програми ООН); пропаганді здорового способу
життя, в тому числі – відповідних державних та міжнародних
програм.
Структура благодійного інтернет-магазину складається з
чотирьох основних розділів: Значки, брелоки, чашки, годинники
| Футболки, теніски, реглани | Кашкети, бандани, сумки |
Символіка партнерів та проектів. Всю інформацію стосовно
придбання сувенірів розміщено в порядку оформлення замовлення,
на сторінках Розміри | Технології | Оплата | Доставка. Сайт
також має сторінку з загальною інформацією Про проект, а також
сторінку довідкової інформації Про ЦСПР. В перспективі
планується додати окрему сторінку зі списком друзів і
партнерів, а також сторінку з рекламними банерами, які
партнери зможуть використовувати для підтримки проекту.

Технічну підтримку інтернет-магазина забезпечує відома
київська компанія Futbolka.ua (сервіс ProstoPrint.com),
ProstoPrint обслуговує сервер, приймає замовлення, забезпечує
виробництво та доставку готової продукції благодійникам.
Виготовлення дизайнів безкоштовно здійснює Київський
віртуальний завод Web-Arsenal. Інформаційно-аналітична служба
(ІАС) ЦСПР здійснює загальне керівництво проектом.
Нагадуємо, що відвідати благодійний інтернет-магазин сувенірів
з символікою ЦСПР можна за адресою symbol.cspr.info.
Пропозоції та зауваження надсилайте, будь ласка,
адміністратору сайта. Обмінятися думками з приводу подальшого
розвитку проекта можна у відповідній темі форуму ЦСПР .

З 30 березня по 10 квітня МНС
проводить
інтернетконференцію
«Чорнобиль
–
довгий слід трагедії»
З 30 березня по 10 квітня 2009 року Міністерство України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи проведе інформаційну
інтернет-конференцію “Чорнобиль – довгий слід трагедії” з
нагоди 23-х роковин аварії на ЧАЕС.
Провідні експерти з питань радіаційної безпеки, соціального та
медичного захисту постраждалих унаслідок Чорнобильської
катастрофи дадуть відповіді користувачам мережі інтернет на
всі проблемні питання із зазначеної теми. З цією метою на весь

період проведення заходу створена спеціальна електронна
поштова скринька: 2009@mns.gov.ua. Відповіді публікуватимуться
з періодичністю в один-два дні на офіційному сайті МНС –
www.mns.gov.ua у розділі «Чорнобиль».
МНС запрошує до участі в інтернет-акції представників
зацікавлених органів державної влади, а також неурядових
організацій.
МНС України. Департамент у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи

