Уроки
електробезпеки
в
Київській обласній дитячій
лікарні
У

Києво-Святошинському

центрі

соціально-психологічної

реабілітації населення продовжують регулярно проводитися
інформаційні бесіди, присвячені безпечному користуванню
електроенергією, з дітьми, що перебувають на стаціонарному
лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні. Ці заняття
надзвичайно ефективні завдяки навчально-пізнавальному журналу
для школярів «Веселі уроки. Абетка електробезпеки», примірники
котрого були надані ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго». На фотографії
– маленькі пацієнти ендокринологічного відділення під час
заняття, котре провела 31 березня 2011 р. психолог Оксана
Слєпова.

До Дня медичного працівника
розроблено
символіку
Київської обласної дитячої
лікарні

В рамках співпраці між Києво-Святошинським
центром
соціально-психологічної
реабілітації (ЦСПР) та Київської обласної
дитячої лікарні (КОДЛ), працівниками нашої
інформаційно-аналітичної служби було
розроблено та виготовлено емблему лікарні.

Ця емблема являє собою поєднання традиційного медичного
символу – Червоного хреста – з контурним зоображенням дитячого
обличчя, що нагадує також смайлик.
Роботи зі створення символіки було розпочато досить давно.
Перший варіант емблеми з`явився майже рік тому, але новий,
допрацьований, варіант, що був презентований до Дня медичного
працівника – не тільки значно привабливіший за попередній, але
й виконаний у відповідності до всіх необхідних технологічних
вимог (без втрати якості зображення, його можна
використовувати для нанесення на папір, тканину, пластик –
тобто на документи, візитні, картки, беджи, значки, одяг,
тощо).

Освітянам про електробезпеку

Компанія
«А.Е.С. Київобленерго» проводить масштабну програму з
популяризації електробезпеки серед учнів навчальних закладів
Київської області. У цьому енергетиків підтримує Головне
управління освіти та науки та Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації. Тому
невипадковою є співпраця «А.Е.С. Київобленерго» із структурним
підрозділом МНС – Києво-Святошинським центром соціальнопсихологічної реабілітації населення (м.Боярка). З 2007 року
спеціалісти Центру проводять веселі уроки з електробезпеки для
дітей з усієї Київської області, що знаходяться на
стаціонарному лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні.
А кампанія «А.Е.С. Київобленерго» надає благодійну допомогу
Центру, що сприяє більш ефективній роботі з хворими дітьми.
12 травня 2010 року на базі ЦСПР представниками «А.Е.С.
Київобленерго» було проведено інформаційну зустріч з
заступниками директорів ЗОШ із виховної роботи та викладачами
основ безпеки життєдіяльності. Провели цю зустріч інженери з
охорони праці Київобленерго Микола Бондаренко та Сергій Ткач.
Також був присутній директор Києво-Святошинського районного

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс»
Анатолій Кухарський. Від відділу освіти Києво-Святошинської
райдержадміністрації у організації та проведенні заходу брав
участь старший спеціаліст ІМЦ районного відділу освіти
Анатолій
Драчук.

Під

час

зустрічі

спеціалісти

«А.Е.С.

Київобленерго»

продемонстрували прекрасні учбові презентації для школярів
молодшого та старшого шкільного віку з основ електробезпеки,
надали методичні рекомендації по використанню цієї наочності
при роботі з дітьми. Диски з презентаціями були розповсюджені
серед представників всіх шкіл Києво-Святошинського району.
Спеціалісти центру окрім диску з презентаціями для подальшої
роботи з дітьми отримали нову партію навчально-пізнавального
журналу для школярів «Абетка електробезпеки», що схвалений для
використання у навчально-виховному процесі Міністерством
освіти і науки України.
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Марія Кириленко
поінформувала присутніх про роботу спеціалістів центру по
пропагуванню основ електробезпеки серед дітей та підлітків

району та показала презентацію про співпрацю Центру з «А.Е.С.
Київобленерго».

Виїзд спеціалістів ЦСПР до
с.Бузова
29 квітня до річниці аварії на ЧАЕС спеціалістами ЦСПР було
здійснено робочий виїзд до села Бузова, що розташоване у зоні
посиленого радіологічного контролю. До ЗОШ Бузової театральна
студія «3-а» (керівник – психолог ЦСПР Тетяна Бондаренко)
привезла виставу «Будь здоров!», розраховану на молодших

школярів.

Ця

вистава пропагує здоровий спосіб життя, котрий є надзвичайно
актуальним для жителів уражених територій.
Психолог Оксана Слєпова провела тренінгове заняття «Батьки та
діти» з проблемними дітьми, котрих рекомендували до роботи

педагоги школи.
Заступник директора ЦСПР Ганна Яценко провела робочі зустрічі
з директором ЗОШ, заступником з виховної роботи, психологом та
соціальним педагогом. Крім того, вона відвідала сільський
фельдшерсько-акушерський пункт та поінформувала про
безкоштовні заняття для вагітних жінок та мам з маленькими

дітьми.

22
квітня
світова
громадськість
відзначає
Міжнародний День Землі
Шороку 22 квітня весь світ відзначає
Міжнародний День Землі (International Earth
Day). Цей день покликаний об’єднувати людей
планети у справі захисту навколишньго
середовища. За традицією, цього дня всі бажаючі
беруть участь у прибиранні, благоустрої і
озелененні своїх дворів, міських парків, закритті
автомобільного руху на жвавих вулицях крупних міст, проведенні
інших екологічних заходів – зокрема тематичних виставок,
конференцій, фестивалів та різноманітних акцій.

День Землі (Earth Day) був заснований в 1970 році в США
сенатором штату Вісконсін Гайлордом Нельсоном. У 1990 році цей
день став міжнародною акцією, в якій взяли участь 200
мільйонів чоловік з 141 країни світу. До 2000 року акція
налічувала вже сотні мільйонів учасників з 181 країни. А в
2009 році Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй
(ООН) проголосила Міжнародний день Матері-Землі, постановивши
відзначати його 22 квітня.
Цього року в Україні також відбулася низка заходів,
присвячених екологічним проблемам та справі збереження
довкілля. Одним з таких заходів став проект зі створення
агітаціних промо-матеріалів екологічної тематики, що
реалізувався за ініціативою Оргкомітету Earth Day та в якому
прийняли дієву участь фахівці нашого центру.
До

Міжнародного

Дня

Землі

ІАС

ЦСПР

підготував

серію

дизайнерськіх макетів, призначених для нанесення на одяг та
агітаційно-сувенірні вироби. Всі ці макети зараз знаходяться у
відкритій електронній базі і можуть бутити використані
дизайнерами у своїх розробках. Деякі зразки агітаційних
матеріалів, які виготовлені за нашими ідеями та ескізами,
можна подивитися на маркетплейсі сервісу Prostoprint.

