Наша участь у заходах до Дня
ліквідатора наслідків аварії
на ЧАЕС
Згідно Указу

Президента України №945/206 від 10 листопада

2006 року щорічно, 14 грудня України відзначає День
ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
В ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали
участь понад 650 тисяч осіб з усього бувшого СРСР. З них –
тільки 5 тисяч офіційно почали зватися ліквідаторами,
отримавши відповідні посвідчення, а з 1992 року всім іншим
почали видавати свідоцтва потерпілих від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
Саме 14 грудня 2009 року в актовій залі Районної класичної
гімназії пройшов урочистий захід, приурочений Дню ліквідатора
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, куди прибули
представники державних та громадських організацій.
На захід завітали: заступник голови райдержадміністрації
Олександр Лук’янчук, заступник Боярського міського голови
Валерій Шульга, директор Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної реабілітації населення та його
інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи Ангеліна Лахтадир, голова приватного районного
фонду інвалідів-чорнобильців Юрій Івченко, голова Київської
громадської організації «Союз Чорнобиля України» Іван Дерда,
заступник голови правління районного фонду Чорнобиля Лариса
Козленко, президент ГО «Дзвони Чорнобиля Києво-Святошинського
району» Діана Кузнєцова та інші представники організацій
району.
Присутнім на урочистостях чорнобильцям-ліквідаторам заступник
голови райдержадміністрації Олександр Лук’янчук вручив почесні
грамоти, подяки, грошові премії. Від імені Боярської міської
ради заступник голови БМР Валерій Шульга вручав присутнім
грамоти та подяки, а Юрій Івченко та Іван Дерда нагороджували

ліквідаторів-чорнобильців медалями, що відзначають активну
життєву позицію цих людей, вказують на їхнє відповідальне
ставлення до справи, яку вони роблять.

Форми і методи соціальної
роботи з проблемними сім’ями
27 травня в Києво-Святошинському центрі СПР відбувся семінар
на тему «Форми і методи соціальної роботи з проблемними
сім’ями». Захід було організовано районним центром соціальнопсихологічної реабілітації спільно з відділом сім’ї та молоді
Києво-Святошинської райдержадміністрації. У роботі семінару
взяли
участь
представники
Києво-Святошинської
райдержадміністрації, Києво-Святошинського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КиєвоСвятошинського районного центру практичної психології,
Боярської міської ради, а також практичні психологи, соціальні
педагоги та соціальні працівники, котрі працюють з дітьми.
Елізабет Енн Кобер, соціальний працівник із Сполучених Штатів
Америки ознайомила учасників семінару з основними напрямками
та принципами соціальної допомоги в США.

Перспективи

розвитку

територій,
внаслідок
катастрофи

що постраждали
Чорнобильської

29 січня у Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення відбувся семінар «Управління програмами
підвищення конкурентоспроможності міста Боярка». Семінар
проводили дві поважні структури: Центр інвестиційноінноваційних програм Національного інституту стратегічних
досліджень та Громадська організація «Міжрегіональний форум
конкурентоспроможності» за підтримки Інституту громадянського
суспільства. Вів семінар директор Центру інвестиційноінноваційних програм Валентин Підвисоцький. Подібне зібрання в
Центрі ЦСПР невипадкове, адже діяльність центру соціальнопсихологічної реабілітації спрямована на подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи та розвиток постраждалих територій.

До обговорення запропонованої концепції розвитку Боярки
запросили депутата Києво-Святошинської райради, кандидата
економічних наук Анатолія Капустіна, владу міста в особі
міського голови Тараса Добрівського, його заступників та
профільних спеціалістів, депутатів Боярської міської ради.
Участь у семінарі взяли також підприємці, журналісти і просто
мешканці м. Боярка.
Валентин Підвисоцький презентував наукову розробку щодо
визначення конкурентоспроможності такого міста, як Боярка, та
запропонував практичний план втілення пілотного проекту, який
підняв би місто на новий щабель розвитку. Валентин Генріхович
підкреслив, що три рушійні сили процесу розвитку: влада,
бізнес і громада – повинні чітко усвідомити, що тільки від
їхньої тісної взаємодії залежить майбутнє Боярки.
Доповідач зазначив, що філософією конкурентоспроможності є
економіка знання. Потрібно мати правдиву економіко-аналітичну

картину з врахуванням географічного розташування Боярки,
наявності усіх видів ресурсів (сировинних, трудових, наукових
тощо) для того, щоб навчитися все це ефективно
використовувати.
Навколо столиці розташовано багато таких містечок, як Боярка,
і кожне з них розвивається здебільшого хаотично, без наукового
підґрунтя. Саме тому видається дуже складною справою залучити
інвестора до розвитку таких населених пунктів. У більшості
малі містечка навколо Києва – це так звані спальні райони або
місця розташування складів, виробництв, які зареєстровані у
Києві. Тож працюють жителі таких міст переважно в столиці.
Залучення інвестора до рідного міста, створення таких умов,
щоб люди і жили, і працювали в Боярці, – це спільна справа,
яку можна здійснити тільки консолідованими зусиллями науковців
(аналіз і план розвитку та забезпечення конкурентноздатності
міста), влади (ефективне управління процесом), бізнесу
(реалізація інвестиційних планів розвитку), і люди (всебічна,
згуртована підтримка реалізації запланованого). Дбайливе
збереження існуючого і патріотичне ставлення до Боярки здатне
перетворити її на місто європейського рівня.
За матеріалами «Боярка-інформ», докладніше

До
Дня
ліквідатора:
«Ця
катастрофа не має кінця…»
Урочисті збори нинішніх працівників та ветеранів цівільної
служби з нагоди вшанування учасників наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС відбулися 12 грудня у спорткомплексі ГУ МНС
у Київській області, що у Вишневому.
У просторій актовій залі збирається особовий склад районного

управління та гості. Серед яких ті, хто у квітні 1986 року
пішов виконувати наказ і рятувати світ від страшного ворога –
радіації.
Ось начальник Києво-Святошинського районного управління ГУ МНС
у Київській області Ігор Белениченко вітає всіх присутніх з
Днем ліквідатора: «Шкода, що багато наших товаришів не дожили
до цього дня. Але ми пам’ятаємо про них і знаємо, що їхній
подвиг залишиться у віках. На знак глибокої поваги до пам’яті
про наших загиблих товаришів-ліквідаторів оглошую хвилину
мовчання».
Усі присутні встають і на мить усе навколо завмирає. Моторошна
тиша нагадує про ліквідаторів, які пішли на смерть у чорне
полум’я страшної катастрофи на ЧАЕС.
Ігор Володимирович нагадує, що відзначати 14 грудня як День
ліквідатора Україна стала згідно Указу Президента. Цей день
було обрано не випадково, адже саме 14 грудня завершилося
зведення саркофагу над четвертим блоком Чорнобильської АЕС.
Заступник голови райдержадміністрації Олександр Починков
висловив свою велику вдячність працівникам пожежно-рятувальної
служби. «Те, що ви тоді зробили, можна порівняти лише з
бойовими діями під час війни. Мені випала осблива честь від
імені голови райдержадміністрації вручити вам подяки, грамоти
та грошові винагороди з нагоди свята», – сказав Олександр
Іванович.
Після вручення подяк та грамот голови РДА слово взяв заступник
міського голови Вишневого Василь Ромасєв. Він ще раз привітав
присутніх і сказав, що Чорнобиль – це мужність, героїзм та
біль не лише ліквідаторів. Усі, кого своїм подвигом захистили
ліквідатори, пам’ятають про те, якою ціною збережено життя в
Україні. Від імені голови Вишнівської міської ради Василь
Ромасєв вручив грамоти ряду працівників та ветеранів
рятувально-пожежної служби.
Саме з такою місією хоч і з деяким запізненням прибув на свято
і голова Боярської міської ради Тарас Добрівський. Він вручив
не лише подяки та подарунки від міського голови Боярки, але й
конверти з грошовою винагородою від одного з місцевих
підприємців, депутата Боярської міськради Анатолія Мірзаєва.
З особливою увагою слухали присутні виступ чи не єдиної жінки,
яка брала участь у урочистих зборах. Директор КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
Ксенія Самойленко тепло привітала присутніх: «Хочеться

віднайти не офіційні слова, а просто і по-людськи привітати
вас. Ваш подвиг у 1986 році врятував життя не лише Україні, а
й багатьом сусіднім країнам. І я певна, що рятувальники у
жодній країні не пішли б на вірну загибель ось так, зопалу, як
зробили це наші ліквідатори. Ця катастрофа має початок, але не
має кінця. Оскільки ніхто досі не може сказати, чим і коли
закінчаться наслідки аварії». За словами Ксенії Анатоліївни,
вчені досліджували наслідки атомного вибуху в Хіросімі та
Нагасакі та дійшли висновку, що лише через 20 років після
нього почнуть проявлятися медичні та екологічні наслідки того
вибуху. Така ж ситуація і з наслідками Чорнобильської
катастрофи. «Мені хотілося б вручити вам не ці грамоти, –
продовжила Ксенія Самойленко, – а ключі від квартири чи машини
тим, хто цього потребує. Та на жаль, наш Центр не може зробити
цього. Але у нас працює чимало досвідчених психологів та інших
спеціалістів, тож ви може приходити до нас зі своїми
проблемами і ми допоможемо їх подолати», – завершила свій
виступ Ксенія Анатоліївна, вручаючи подяки від імені Центру
соціально-психологічної реабілітації.
Благочинний Києво-Святошинського району, настоятель храму
Вознесіння Господа Ісуса Христа протоієрей Василь Русинка
звернувся до присутніх зі словами, що у Бога немає мертвих,
усі живі. Він нагадав, що земні закони базуються на Божих
законах, серед яких наголовніший: «І ближнього полюби, як
самого себе». «А ви полюбили ближнього усім серцем своїм, і
пішли на смерть заради своїх ближніх та далеких і цим виконали
Божу заповідь, – сказав отець Василь. – Я сьогодні маю
особливе доручення від Блаженнійшого предстоятеля УПЦ
Митрополита Київського та всієї України Володимира». І ось на
сцену виходять Станіслав Юзишин та Валерій Лупеха. Їх
нагороджено орденами Святого князя Володимира.
Після завершення промов та привітань учасники урочистих зборів
вийшли надвір, де знаходиться пам’ятний знак на честь
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Там протоієрей Василь
Русинка коротко помолився від імені усіх присутніх. Після
молитви відбулося покладання живих квітів до пам’ятного знака.
Тетяна ЗУБКОВА

Круглий стіл:
новий проект

розпочинаємо

26 лютого 2008 року на базі Києво-Святошинського ЦСПР
(директор Ксенія Самойленко) відбувся круглий стіл на тему
«Соціально-психологічні аспекти громадянського виховання на
потерпілих територіях» за участю заступника голови міської
ради Валерія Шульги, начальника відділу освіти КиєвоСвятошинського РДА Миколи Неруша, методиста відділу освіти
Києво-Святошинського РДА Тетяни Гончарук, завучів з навчальновиховної роботи та педагогів-організаторів Боярських середніх
загальноосвітніх шкіл, психологів центру.

Круглий стіл було присвячено підведенню підсумків роботи
спеціалістів Центру за проектом «Молодь – за Боярку!» та
інформуванню громадськості про початок реалізації проекту
«Громадянська гідність», що має на меті забезпечення
ефективної взаємодії «громадянин – чиновник» та формування у
молоді свідомої позиції щодо корупції як соціально шкідливого
явища.
Засідання почалося із привітального слова директора ЦСПР
Ксенії Самойленко, яка надала інформацію про діяльність
центру. Заступник голови міської ради Валерій Шульга наголосив
на необхідності проведення спільних проектів міської ради та
ЦСПР для учнівської молоді, висловив позитивні враження про
результати проекту «Молодь – за Боярку!», розкрив перспективи
тренінгової роботи із активами боярських шкіл, які сформують в
майбутньому Боярський молодіжний парламент.

Начальник відділу освіти Києво-Святошинської РДА Микола Неруш

подякував Києво-Святошинському ЦСПР за співпрацю, наголосив на
актуальності роботи з молоддю.
Методист відділу освіти Києво-Святошинського РДА Тетяна
Гончарук поділилася досвідом співпраці з ЦСПР по минулим
проектам: «Здорове майбутнє», «Активна молодь», «Молодь – за
Боярку!», висловила прохання охопити тренінговими програмами
активи шкіл району.
Психолог ЦСПР Олеся Ващенко надала аналіз проблем міста Боярки
очима учнівської молоді та звітувала про виконання проекту
«Молодь – за Боярку!», фінансованого Боярською міською радою.
Мета проекту – сприяння розвитку міста шляхом активізації
молоді.
Психолог ЦСПР Оксана Слєпова зазначила, що саме тренінг є
однією із найефективніших форм спеціально організованого
навчання для самовдосконалення особистості підлітка, оскільки
надає соціально-психологічні знання, сприяє пізнанню себе та
інших, створює позитивну «Я-концепцію», проходить в
неформальній дружній атмосфері та дає зрозуміти, що проблеми
окремо взятого підлітка не унікальні, а притаманні багатьом
його одноліткам.
Психолог ЦСПР Яценко Ганна розказала про психологічні аспекти
виховання громадянської гідності, підвела підсумки круглого
столу, після групового обговорення.
Оксана Слєпова, Олеся Ващенко
психологи ЦСПР

