Проект “Молоді патріоти”
ПРОЕКТ «МОЛОДІ ПАТРІОТИ»: Формування у молодих людей бажання і
вміння працювати на благо рідного міста
Актуальність проекту:
Місто Боярка має свою специфіку. Близькість до Києва призвела
до того, що Боярка набула багатьох ознак спального району
столиці. Велика кількість боярчан вчиться або працює в Києві.
Прагнення багатьох із них – здобути житло в столиці. Серед
жителів міста поширена думка, що Боярка незабаром стане
частиною Києва. Існують також інші об’єктивні та суб’єктивні
чинники, які призвели до того, що молоді боярчани не мають
патріотичних почуттів щодо своєї малої Батьківщини та не
пишаються своїм містом. Значною мірою це пояснюється
споживацькими настроями і неготовністю відчути свою
відповідальність за долю рідного міста, замислитися про його
майбутнє. Проект передбачає роботу з учнівською молоддю
м.Боярка. У рамках проекту будуть проведені тренінги, що
містять елементи ділової гри по розробці малого соціального
проекту (10-ті класи Боярських шкіл). Впродовж цих тренінгів
молоді люди мають навчитися командній взаємодії та плануванню
своєї роботи (розробляти проекти, розподіляти між членами
команди обов’язки та відповідальність, а також планувати
реалізацію проекту).
Мета проекту:
Мотивувати молодь міста Боярка до дієвого патріотизму щодо
своєї малої Батьківщини.
Завдання проекту:
Формувати у молоді активну життєву позицію та
відповідальність за долю рідного міста;
Мотивувати підлітків до соціальної активності;
Навчити підлітків розробляти і реалізовувати соціальні
проекти.
Заходи за проектом:
Круглий стіл, присвячений темі проекту та інформуванню

громадськості про початок заходів за проектом.
Тренінгові заняття для всіх шкіл Боярки та КиєвоСвятошинської районної класичної гімназії.
Розробка, виготовлення та розповсюдження 2-х
інформаційних листків за темою проекту.
Заключний круглий стіл, присвячений результатам проекту.
Цільова група та регіональне охоплення проекту:
Цільова група проекту – це шкільна молодь Боярки. Тренінговою
програмою буде охоплено 5 шкіл міста Боярка, а також КиєвоСвятошинська районна класична гімназія, розташована в Боярці.
Очікувані результати проекту:
Молоді люди усвідомлять, що від них залежить благоустрій
та чистота рідного міста;
Тінейджери набудуть навичок планування роботи та
командної взаємодії;
Будуть розроблені суспільно корисні міні-проекти, готові
до реалізації.
Проект буде реалізовано спеціалістами Києво-Святошинського
центру соціально-психологічної реабілітації населення та його
інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи. В реалізації братимуть учать психологи, соціальні
педагоги та соціальні працівники, котрі пройшли навчання за
Чорнобильською програмою ООН, мають досвід розробки та
проведення тренінгових занять з різної тематики.

Проект “Дбаймо про себе”
Актуальність проекту:
З моменту Чорнобильської катастрофи минуло більш, ніж 20

років. Але й понині багато людей, що проживають на
постраждалих територіях, переживають синдром жертви. Зразу
після аварії багатьма лікарями та науковцями висловлювалася
думка, що найжахливіші наслідки Чорнобильської катастрофи
(ракові захворювання, патології новонароджених та ін.) чекають
на населення постраждалих територій через декілька десятиліть
після аварії. Тому і зараз серед постраждалого населення можна
спостерігати значну напругу і тривогу за своє здоров’я та
здоров’я своїх дітей. Таким чином, подолання психологічних
наслідків аварії є дуже актуальним.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що пригнічений стан
та фаталістичний підхід заважає людям зайняти активну позицію
щодо необхідності вести здоровий спосіб життя. Відзначається
пасивне ставлення до свого життя взагалі, і до власного
здоров’я зокрема.
Відсутність здорового способу життя в системі життєвих
цінностей певною мірою характерна для всієї України, але на
територіях, постраждалих від Чорнобильської аварії,
актуальність цієї проблеми збільшується через вплив радіації
на людський організм.
Найбільшу тривогу викликає молодь. Палити і пити спиртні напої
молоді люди починають з 10-12 років, ранні невпорядковані
статеві стосунки стали нормою. Як результат, можна
спостерігати поширення СНІДу, венеричних хвороб, ранніх
абортів. Але ж саме від позиції молодих людей у найближчому
майбутньому залежатиме здоров’я спільноти.
Сучасна молодь досить скептично сприймає те, чому їх вчать
батьки і вчителі. Практика показує, що найбільш ефективною
формою роботи з тінейджерами є тренінгові заняття, які
проводяться поза межами школи. Тому стратегічно проект „Дбаймо
про себе” побудовано так, щоб через тренінгові заняття
залучити шкільних активістів до здорового способу життя та до
проведення інформаційно-агітаційної кампанії за здоровий
спосіб життя на постраждалих територіях.
Мета проекту:
Сприяти усвідомленню населенням, що постраждало від
Чорнобильської катастрофи, здорового способу життя як
важливого елементу в системі життєвих цінностей.

Задачі проекту:

1. Актуалізувати знання про здоровий спосіб життя у
тінейджерів.
2. Навчити регіональних лідерів розробляти проекти реалізації
інформаційно-агітаційних кампаній за здоровий спосіб життя та
сприяти проведенню таких кампаній.
3. Поінформувати населення, що постраждало від Чорнобильської
катастрофи, про необхідність вести здоровий спосіб життя.

Завдання тренінгу:
Актуалізувати знання підлітків про здоровий спосіб
життя;
З урахуванням міри поінформованості конкретної
тренінгової групи про здоровий спосіб життя опрацювати
інформаційні матеріали;
Для підготовки регіональних лідерів до розробки та
реалізації інформаційно-агітаційних кампаній навчити
учасників тренінгу навичкам лідерської поведінки та
ефективної презентації;
Допомогти тінейджерам підготувати проект проведення у
власному регіоні (селі, школі) інформаційно-агітаційної
кампанії за здоровий спосіб життя.
На тренінговому занятті з командами будуть опрацьовані
інформаційні тематичні матеріали, які допоможуть тінейджерам в
роботі над власними проектами. В результаті тренінгу кожна
команда розробить проект власної інформаційної кампанії для
реалізації в своєму рідному селі та матиме пакет інформаційних
матеріалів до поширення серед односельців.
За проектом буде оголошено конкурс для учасників тренінгу на
кращу інформаційну кампанію та найбільшу кількість поширених
інформаційних листків. Кількість поширених інформаційних
листків буде підраховано за відривними талонами, які є
частиною інформаційного пакету і містять кілька простих
запитань для відповіді респондентом. Підсумки конкурсу будуть
підбиті на заключному круглому столі.

Обласний методичний семінар
Делегація від Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації (м.Боярка) взяла участь у
Київському обласному методичному семінарі на тему
“Попередження та психотерапія кризових станів населення
територій, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи”,
що відбувся 30 жовтня у соціально-психологічному центрі міста
Славутич. У роботі семінару взяли участь Ірина Хромуляк –
директор Департаменту у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи; Антоніна Іщенко –
начальник відділу комплексного медико-санітарного забезпечення
постраждалих громадян, Ольга Михальченко – головний спеціаліст
цього ж відділу, Галина Клоченок – начальник Управління
захисту населення, постраждалого від Чорнобильської
катастрофи, Головного управління праці та соціального захисту
Київської обласної державної адміністрації; Тетяна Грищенко –
головний спеціаліст управління; Павло Замостян – Керівник
Чорнобильської Програми Відродження та Розвитку (ЧПВР) ПРООН,
а також директори та заступники центрів Іванкова, Бородянки,
Боярки, Коростеня. Серед запрошених – представники міської
влади Славутича, відділу освіти, організацій-партнерів.Від
нашого центру в роботі семінару взяли участь директор центру
Ксенія Самойленко та заступник директора Ганна Яценко.
Директор Департаменту у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи Ірина Хромуляк привітала
учасників семінару з професійним святом, відзначила високий
професіоналізм спеціалістів центрів та значний внесок у справу
подолання соціально-психологічних наслідків Чорнобильської
катастрофи. За дорученням Міністра МНС України Володимира
Шандри Ірина Ярославівна нагородила почесними грамотами
колективи п’яти українських центрів соціально-психологічної
реабілітації.

Начальник Управління захисту населення, постраждалого від
Чорнобильської катастрофи, Київської ОДА Галина Клоченок у
своєму виступі підкреслила, що головне завдання центрів – це
допомогати жителям постраждалих територій знаходити вихід із
кризових ситуацій, до яких вони можуть потрапляти в наш
непростий час. Галина Петрівна високо оцінила роботу центрів з
попередження та психокорекції кризових станів населення, а
також наголосила на важливій ролі міжцентрівських методичних
нарад, які було запроваджено цього року. Подібні заходи
допомагають систематизувати напрацювання, створюють умови для
обміну досвідом, сприяють покращенню взаємодії між центрами та
обласним керівництвом. У наступному році цю практику буде
продовжено. Наступний методичний семінар заплановано в
Коростенському центрі соціально-психологічної реабілітації.
Ще про семінар можна прочитати на сайті Іванківського центру

У Боярці відбувся семінар
«Формування здорового способу
життя “
23 вересня 2008 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення (Боярка, вул.Хрещатик,
83) відбувся семінар «Формування здорового способу життя
населення потерпілих територій як важливий напрямок подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи в сучасних умовах».

В останні роки у нашому суспільстві спостерігається зростання
таких негативних явищ в учнівському і молодіжному середовищі,
як наркоманія, алкоголізм, ризикована сексуальна поведінка,
тютюнопаління тощо. Ці явища викликають занепокоєння не тільки

у педагогічних працівників, а й у широкого кола громадськості.
Сьогодні Україна посідає перше місце у світі за темпами
поширення ВІЛ/СНІДу. За оціночними даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні вважається ВІЛінфікованим 1% дорослого населння.
На профілактичний облік служб у справах неповнолітніх щорічно
ставиться близько 50 тис.дітей, які бродяжать та жебракують,
схильні до правопорушень, вживають наркотичні речовини та
алкогольні напої. Щорічно ставиться на профілактичний облік в
органах внутрішніх справ близько 40 тис. підлітків за скоєні
правопорушення.
Що робити у цій ситуації? Один із виходів – формувати у дітей
та підлітків навички здорового способу життя. За визначенням
ВООЗ, здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і
соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або
фізичних вад.
23 вересня 2008 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення (Боярка, вул.Хрещатик,
83) відбувся семінар «Формування здорового способу життя
населення потерпілих територій як важливий напрямок подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи в сучасних умовах».
На семінар приїхали представники центрів СПР Київської
області: практичні психологи, соціальні педагоги, працівники
інформаційно-аналітичних служб. Очолили делегації керівники
центрів: Бородянки – Бойко Л.І., Іванкова – Бабич Г.Г.,
Славутича – Одиниця В.В.
У робототі семінару приймали участь:
Іщенко А.В., начальник відділу комплексного медико-санітарного
забезпечення постраждалих громадян департаменту у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС
України;
Михальченко О.О., відділ комплексного медико-санітарного

забезпечення постраждалих горомадян депатаменту у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи МНС
України;
Клоченок Г.П., начальник управління захисту населення,
постраждалого від Чоорнобильської катастррофи, Головного
управління праці та соціального захисту Київської
облдержадміністрації;
Синківська О.А., заступник гол.лікаря КЗ КОР «Київська обласна
дитяча лікарня»;
Гончарук Т.В., методист інформаційно-методичного центру
відділу освіти К-Святошинської райдержадміністрації;
Шульга В.В., заступник Боярського міського голови;
Цушко І.І., директор інформаційного агенства «Боярка-інформ»
Директор К-Святошинського ЦСПР Самойленко К.А. презентувала
учасникам семінару основні напрямки діяльності К-Святшинського
центру соціально-психологічної реабілітації наслення.
Керівник інформаційно-аналітичної служби центру Киририленко
М.І. ознайомила присутніх з новітніми технологіями пропаганди
здорового способу життя.
Психолог центру Яценко Г.Л. презентувала тренінгові заняття з
формування здорового способу життя у молоді.
Після виступів директорів центрів СПР Київської області
відбулося загальне обговорення проблем. Підсумки семінару
підвела начальник управління захисту населення, постраждалого
від Чорнобилської катастрфи, Головного упрвління првці та
соціального захисту Київської облдержадміністрації Клоченок
Г.П.
І.Цушко

У центрі уваги – діти
На базі Іванківського центру “Довір’я” відбулася обласна
нарада-семінар “Оптимізація соціально-психологічної та
інформаційної роботи з дітьми та підлітками, які проживають на
забруднених територіях”.Відкрила нараду начальник відділу
психологічної реабілітації та медичного захисту населення
Департаменту з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи МНС України Антоніна Іщенко. У роботі наради взяли
також участь головний спеціаліст відділу психологічної
реабілітації та медичного захисту Департаменту з питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи МНС України
Ольга Михальченко та спеціаліст управління у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської
ОДА Олена Кохан.
На нараді були присутні представники всіх українських центрів
соціально-психологічної реабілітації населення, що постраждало
від Чорнобильської катастрофи з Бородянки, Боярки, Славутича
та Коростеня (Житомирська область). Від Києво-Святошинського
центру (м.Боярка) у нараді взяли участь директор Ксенія
Самойленко, її заступник Тетяна Шпиця та керівник
інформаційно-аналітичної служби Марія Кириленко.З напрямками
діяльності Іванківського Центру учасників наради познайомила
його директор Галина Бабич. Ґрунтовну презентацію роботи з
дітьми та підлітками провела заступник директора Людмила
Шелест. В обговоренні взяли
Іванківської РДА Сингаївський

участь заступник голови
В.В. та заступник голови

Іванківської райради Шумак О.П.
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важливих питань, пов’язаних з діяльністю центрів, зокрема,
впровадження нових форм і методів планування роботи центрів,
зміни до Положення про центри тощо.
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