Інформаційні зустрічі
небезпеки обмороження

щодо

Увесь час, коли в Україні лютують морози, спеціалісти ЦСПР
проводять у відділеннях КОЛД інформаційні бесіди та
розповсюдження інформаційних листків
«Увага, ожеледиця» та
«Обмороження».
Ожеледиця та великі морози – серйозний привід потурбуватися
про дітей.
Мами, звісно, бажають бачити своїх дітей цілими та здоровими.
Саме з цією метою співробітники нашого Центру намагаються бути
хворим діткам і помічниками, і трошки «мамами». Тому у вільний
від процедур час ми запропонували нашим маленьким клієнтам
послухати прості, корисні та ненав’язливі поради щодо дій у
небезпечні морози.
Працівники ЦСПР про інформаційні зустрічі з дітьми.
Вероніка Шевель, соціальний педагог: «Було проведено
інформативну зустріч у лор відділенні з дітьми 6-8 років. Діти
жваво обговорювали тему ожеледиці, наводячи приклади із
власного життя. Особливо їх зацікавила інформація про методи
захисту взуття під час ожеледиці. Старші діти залишили
інформаційні листки у себе для подальшого опрацювання».
Оксана Слєпова, психолог: «Я провела цікаву зустріч із дітьми
у відділенні ендокринології. Багато діточок ділилося власним
досвідом стосовно даної тематики».
Олена Сиваченко, соціальний працівник: «Я відвідала відділення
ендокринології та хірургії з метою інформувати дітей на тему
безпечної поведінки під час сильних морозів та ожеледиці. У
хірургічному відділенні було досить багато батьків, які
проявляли ініціативу, підхоплювали тему, доповнювали і самі
розповідали своїм дітям важливу інформацію. Діти цікавилися
різними випадками та історіями про обмороження».
Інна Хохлова, психолог: «У гастровідділенні розмова отримала

таку гарячу підтримку з боку хлопців, що перетворилася на
дійсно волонтерську роботу. Юнки розповідали меншим дітям
про правильну поведінку під час сильних морозів чи ожеледиці».
Ольга КОВЧАН

Лікарня святу не завадить: з
днем народження, Тетянко!
Сьогодні, 8 лютого виповнилося 11 років Тетянці Боржемській.
Так сталося, що вона на свій день народження знаходиться на
лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні. Тож разом із
іншими пацієнтами Центр вирішив привітати Тетянку з її
святом.
Від спеціалістів ЦСПР Тетянка отримала маленькі
нехитрі подаруночки.
А кожен із дітлахів залишив для
іменинниці свої найщиріші побажання на промінчиках великого
сонечка, яке вони самі ж і намалювали на великому аркуші.
Нам сподобалося, що за це вона подарувала нам свою чудову
посмішку!

Нехай соловейко тобі співає,
Цвіте калина у саду,
Лелека щастя принесе,
Зозуля сто літ накує.
Нехай тобі сонечко сміється,
Наука легко хай дається,
А доля світлою хай буде,
Щоб поважали тебе люди.
І друзі хай не забувають,
І в усьому допомагають.

Проект “Безпечна поведінка”
успішно завершено!
Проект «Безпечна поведінка» був реалізований спеціалістами
Центру у другому півріччі 2011 року.
З липня по вересень було проведено підготовчі роботи;
розроблено тренінг за проектом; проведено перше пробне
заняття; доопрацьовано тренінгове заняття та розроблено
варіант, адаптований для лікарні.
За проектом було проведено 2 робочих наради (13.10.11 та
13.12.11), на яких були присутні спеціалісти Центру,
заступники директорів шкіл з виховної роботи м.Боярка, а також
представник
Києво-Святошинської
районної
державної
адміністрації. Крім того, було проведено методичний семінар
(30.08.11) по особливостям тренінгової роботи в умовах
стаціонарного лікування (у заявці відсутній, проведено за
рахунок власних ресурсів Центру). У цих заходах взяло участь
35 осіб.
Безпосередню участь у проекті взяли 382 особи, у тому числі 14
працівників ЦСПР. У тренінгових заняттях взяли участь 342
тинейджера. Реально проектом було охоплено значно більше
людей, включаючи педагогів шкіл, у котрих було реалізовано
проект, медперсонал лікарні, батьків та друзів учасників
тренінгів, читачів сайту Центру.
У жовтні-листопаді 2011 року за проектом було проведено 32
тренінгових заняття для тинейджерів регіону.
З них – 20 тренінгів було проведено з тинейджерами, що
перебували на стаціонарному лікуванні в Київській обласній
дитячій лікарні (на базі Центру та безпосередньо у відділеннях
лікарні). Тренінгами було охоплено 153 хворих дітей. 12
тренінгів було проведено на базі Центру з учнями 7 навчальних
закладів міста Боярка. В тренінгах взяли участь 189

старшокласників.
Кількість тренінгових занять відрізняється від запланованих.
Спеціалісти ЦСПР провели не 8 занять на школи (як було
заплановано), а 12. Відповідно було зменшено кількість занять,
запланованих на лікарню (20 замість 30). Це було зроблено з
огляду на підвищений попит на тренінги за проектом з боку
освітян міста. Бюджет було скореговано (дивись фінансовий
звіт).
За проектом було здійснено 15 публікацій, з них 12 на сайті
Центру по висвітленню ходу реалізації проекту та 3 – у газеті
«Дзеркало тижня. Україна» за темою проекту. У публікаціях про
тренінгові заняття були використані відгуки учасників із
опитувальників зворотного зв’язку, в яких підлітки висловили
свої враження про заняття. Відповіді учасників на поставлені
їм завдання свідчать про те, що запланований результат був
досягнутий: молоді люди дізналися про небезпеки, які на них
чатують у соціумі, навчилися говорити тверде «ні» тим, хто
намагається втягнути їх у нездорову та небезпечну поведінку.
Наприкінці проекту (13.12.2011) було проведене заключне робоче
засідання спеціалістів Центру за результатами проекту: було
обговорено, що було особливо успішним, а що варто врахувати на
майбутнє. Розроблені тренінгові заняття та здобутий у ході
реалізації проекту досвід буде використано у подальшій роботі
Центру.
Публікації за проектом можна прочитати на сайті ЦСПР в
розділі
Проектна діяльність

Новорічний
«Позитиву»

подарунок

від

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

Наші волонтерки-чарівниці
Наші вірні помічниці, розумниці і майстрині із клубу
«Затишок» беруть активну участь у підготовці Центру до Нового
року та Різдва. Жінки-волонтери пошили до зимових свят чобітки
і один величенький мішок для подарунків.

З не меншим

ентузіазмом вони виготовляли сніжинки та інші прикраси для
Центру. Все це відбувалося у теплій дружній, майже сімейній
атмосфері. Спеціалісти ЦСПР пішли відділеннями лікарні, щоб за
допомогою «чарівних» чобітків хвора малеча отримала розраду та
подарунки.

