Запрошуємо до наших клубів!!!
У Києво-Святошинському
реабілітації (м.Боярка,

центрі соціально-психологічної
директор – Ангеліна Лахтадир)

розпочали свою роботу нові клуби, зокрема, жіночий клуб «Я не
сама» та молодіжні клуби «Позитив» і “Speaking club”
(розмовний клуб англійської мови).
Жіночий клуб очолює Антоніна Мартиненко.

Клуб

об’єднує

активних людей із спільними інтересами: вони влаштовують свята
та благодійні акції, а ще й співають, вишивають, планують
робити сувеніри, шити, ділитися своїми вміннями з дітьми та
молоддю. Уже розроблена цікава
культурно-просвітницька
програма.
Ініціаторами створення
розмовного клубу англійської мови
(“Speaking club”) є
члени молодіжної громадської
організації
«Молода ера».
На кожне заняття для обговорення обирається нова тема. Крім
того, відводиться час для найактуальніших новин світу, а
також для граматичних вправ, адже мало просто говорити – треба
робити це правильно. Щоразу члени клубу обирають нового
куратора наступного заняття, що допомагає планувати роботу. У
«Speaking club» можуть брати участь усі бажаючі з числа тих,
хто хоч на середньому рівні знає англійську мову, а також
прагне вдосконалити свої знання, подолати мовний бар’єр та
просто чудово провести час.
Але якщо жінки
та любителі англійської мови за сприяння
адміністрації центру самоорганізувалися, то з підлітками та
молоддю працює фаховий психолог Оксана Слєпова.
Спочатку
підлітки відвідували тренінги Оксани за програмою «Господар
своєї долі», згодом тінейджерам стало затісно лише в рамках
психологічних тренінгів, тож форми роботи з ними розширилися і
подекуди вийшли за межі приміщення центру. Більше того –
підлітки самі почали виявляти ініціативу у пошуках цікавих
справ, які зробили б їхнє життя насиченішим. Ось так і
з’явився клуб «Позитив», який кожної середи збирає на цікаві і
корисні тренінгові заняття підлітків та молодь. Ці тренінги

допомагають молодим людям розібратися в собі; позбутися
комплексів; дізнатися про свій темперамент; визначитися із
типом свого характеру; навчитися позбуватися своїх недоліків
та розвивати свої сильні сторони; налагодити стосунки з
батьками, учителями, однолітками; навчитися долати стрес та
конструктивно виходити із конфліктної ситуації; підвищити
самооцінку, повірити в свої сили; набути лідерських якостей;
знайти нових друзів. (Заняття, звісно, безкоштовні).
Вам хотілося б стати членом одного з цих клубів? Створити
новий? Організувати на базі центру
гурток? Звертайтеся до
директора центру Лахтадир Ангеліни Миколаївни за телефоном 0
(45-98) 35-450. На вас чекають.

Набір до гуртка
дозвілля».

«Здорове

Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення проводить набір до гуртка «Здорове дозвілля». На
заняттях хлопчики та дівчата від 8 до 15 років зможуть
ознайомитись з історією виникнення мистецтва рукоділля
та
опанувати наступні знання та вміння:
*
*
*
*
*
*

Виготовлення м’якої іграшки
Вироби з бісеру
Ліплення з солоного тіста
Шиття собі та близьким
Плетіння гачком та спицями
Вишивка гладдю та ришельє

Записатися до гуртка можна у понеділок та четвер о 15.00 за
адресою:
м.Боярка, вул.Хрещатик (Карла Маркса), 83. Територія Київської

обласної дитячої лікарні (старі корпуси), ЦСПР
За довідками дзвоніть за телефоном
Заняття безкоштовні

0 (45-98) 35-450
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Указом

Президента

України

було

встановлено День рятівника, який щорічно відзначатиметься 17
вересня. Це було зроблено на підтримку ініціативи
громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи. З 2004 року існував День
працівників цивільного захисту, але це свято стало затісним
для всіх тих, хто за фахом чи волею обставин рятує людські
життя. Як зазначено в Указі Президента України, нове свято
було встановлено, «враховуючи значний внесок працівників
аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших
спеціальних формувань, а також громадян у справу ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, захисту життя і здоров’я людей».
День рятівника приурочений до дати 17 вересня, коли
відзначають свято ікони Божої Матері „Неопалима Купина”. Назва
ікони походить із біблійного переказу про першу зустріч Мойсея
з Богом. У цьому переказі говориться, що пророк сидів у
терновому кущі, котрий палав, але не згорав. Неопалима купина
– це символ безсмертя й самооновлення. На іконах „Неопалима
купина”, відомих у нас з XVII століття, Богородиця, як
правило, зображається в оточенні вогню, що символізує її
чистоту й непорочність. На іконі зображується восьмикутна
зірка, що оточує Богоматір. Зірка складена з двох

чотирикутників. Один червоного кольору – в образ полум’я,
інший, нагадуючи зелень таємничого куща, – зеленого.
Вважається, що Матір Божа своєю благодаттю від ікони
„Неопалима купина” вберігає церкви й будинки від пожеж та
стихійних лих. Тому ця ікона є своєрідним оберегом для
рятувальників.

Новини FOCCUS
Произошла смена высшего руководства в независимой
некоммерческой Американской организации «Друзья Чернобыльских
центров» (FOCCUS), Мэдисон, штат Висконсин. 31 октября на
ежегодном собрании Совета FOCCUS Роберт Шутпелц получил из рук
многолетнего президента организации Нормы Берковиц символ
лидерства – молоточек с выгравированным лозунгом FOCCUS.

FOCCUS – единственная в мире организация, которая создана для
поддержки Центров социально-психологической реабилитации
населения и его информирования по вопросам преодоления
последствий Чернобыльской катастрофы.
Новый президент FOCCUS Роберт Шутпелц (Мэдисон, Висконсин) с
2004 года служил казначеем организации, проявил выдающиеся
деловые и лидерские качества. Сочетает обширные финансовые
познания с острым интересом к жизни стран бывшего СССР. Во
многом его интерес объясняется тем, что шесть лет назад Роб и
его жена усыновили двух детей из Сибири.
Норма Берковиц остается в Совете организации на ближайший год
и планирует помогать в привлечении финансовых ресурсов для
работы FOCCUS. Обращаясь к Центрам социально-психологической
реабилитации, Норма Берковиц отметила: «Прошедшие десять лет
были очень важными в жизни FOCCUS, особенно в отношении нашего

партнёрства с Центрами. Любому руководителю нелегко передавать
эстафету, учитывая ту энергию и усилия, которые были затрачены
на развитие партнёрских связей FOCCUS. Я счастлива сообщить,
что новое руководство организации, во главе с Робом в качестве
президента, а также несколькими новыми членами совета, будет
эффективно направлять наши усилия в будущем. Я высоко ценю
отношения, сложившиеся между FOCCUS и Центрами. Это само по
себе является значительным достижением. Мы должны продолжать
сотрудничество с тем, чтобы наши взаимоотношения оставались
крепкими, а наша работа – продуктивной. Мы рады победе Барака
Обамы на выборах, но в то же время озабочены экономическими
проблемами как в США, так и в Украине. Без сомнения, жизнь по
обе стороны Атлантики в связи с кризисом станет труднее, но мы
с оптимизмом смотрим в будущее!»

15. Порядок подачі звіту про
реалізацію проектів
15.1. Громадська організація, творча спілка подає
організаторові конкурсу у місячний строк після реалізації
проекту підсумковий звіт про виконання договору та обсяг
використаних бюджетних коштів за формою, визначеною
організатором конкурсу.
15.2. Підсумковий звіт повинен містити:
(1) опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту;
(2) результативні показники реалізації проекту;
(3) причини невиконання умов договору в повному обсязі або
частково (у разі потреби);

(4) оцінку рівня заінтересованості та задоволеності потреб
цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект.
15.3. Організатор конкурсу має право встановлювати додаткові
вимоги щодо змісту звіту, про що не пізніше ніж за 30 днів до
кінцевої дати подання звіту письмово інформує організаціївиконавців проектів.
15.4. Організатор конкурсу у місячний строк після надходження
підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки
готує підсумковий висновок за результатами моніторингу
реалізації проекту, у якому наводиться інформація про
виконання показників, зазначених у пункті 13.2 цього
Положення, та умов договору.
15.5. Організатор конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за
результатами моніторингу разом із підсумковим звітом
громадської організації, творчої спілки на власному офіційному
веб-сайті та подає їх конкурсній комісії.
15.6. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за
результатами моніторингу і підсумкового звіту громадської
організації, творчої спілки може прийняти рішення про те, що
проект не реалізовано, яке у триденний строк оприлюднюється на
офіційному веб-сайті організатора конкурсу.
15.7. Організатор конкурсу на основі відповідного рішення
конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення
бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається
громадській організації, творчій спілці.
15.8. Після надходження рішення організатора конкурсу про
повернення бюджетних коштів громадська організація, творча
спілка повертає у тижневий строк на рахунок організатора
конкурсу, відкритий у територіальному органі Казначейства,
бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів
до відповідного бюджету.

