Проект-2011:
поведінка»

«Безпечна

Здоровий спосіб життя є надзвичайно актуальним для української
молоді, а особливо на територіях, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Мета проекту – навчити підлітків протистояти тим, хто
намагається залучити їх до нездорових та шкідливих занять.
Цільова група – тинейджери міста Боярка та пацієнти Київської
обласної дитячої лікарні.
Завдання проекту:
Ознайомити тинейджерів із тими небезпеками, котрі
чекають на них у соціумі;
Навчити підлітків розпізнавати корисливі наміри тих, хто
намагається залучити їх до соціально небезпечної
поведінки;
Навчити тинейджерів говорити рішуче «ні» тим, хто
намагається ними маніпулювати;
Мотивувати молодих людей до безпечної поведінки.

Про низку заходів до 25-х
роковин
Чорнобильської
катастрофи
«В житті кожної людини є місце для подвигу.»
Зала, яку приготували члени клубу «Затишок» до зустрічі з

чорнобильцями, святково прикрашена українською символікою. Під
керівництвом Антоніни Антонівни Мартинюк її колективом,
заздалегідь, з великою любов’ю вишитий рушник до 25 річчя
Чорнобильської катастрофи, тепер розстелено на столі. Червоні
та чорні нитки – символ любові та журби, бо ж на ньому в
чорних рамках портрети людей, в житті яких знайшлося місце для
подвигу. Вони здійснили його з честю, заради інших,
пожертвувавши своїм життям. «Немає більшої любові, як хто
покладе душу свою за ближнього.» Усвідомлюючи це, серце
переповнюється благоговінням і трепетом, повагою до тих людей,
яких, на жаль, вже немає поруч з нами.
Американська громадська організація «Фокус» – це друзі п’яти
Чорнобильських центрів, які вже понад 10 років діють в
Україні. Нинішня делегація зі США переймається проблемами цих
центрів. Зокрема ця група американців знає дуже багато про
Чорнобиль. У себе на батьківщині вони поширюють інформацію про
Україну, її сьогодення, не оминаючи, звичайно, і
чорнобильської проблематики. Паралельно збирають добродійні
кошти для підтримки згаданих центрів. Ентузіасти переважно
люди небагаті, але розуміють, що це проблема не лише нашої
держави, а й всього світу. Цього дня гості з-за океану поклали
разом з працівниками ЦСПР на чолі з його керівником Ангеліною
Миколаївною Лахтадир квіти до меморіалу чорнобильцівліквідаторів. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих.
– Я бачила сльози на їхніх очах, – ділиться зі мною Ангеліна
Миколаївна, – подумати тільки, яку відстань вони здолали,
скільки доклали зусиль у збиранні коштів, віддаючи цьому не
лише свій вільний час. Так перейматися проблемою Чорнобиля
можуть тільки подвижники. І це хороший приклад для інших. Адже
всі ми маємо одну домівку, про яку повинні думати спільно. Бо
це наша планета.
На сьогоднішній зустрічі були пошановані Наталія Іванівна
Яковенко, Ігор Кузьмович Дежурний – люди, які були учасниками
ліквідації. Ольга Петрівна Яхновська – вдова ліквідатора, яка

поховала і чоловіка, і сина. Галина Петрівна Нечитайло, лікар,
завданням якої на той час було відшукати жителів, які не
хотіли після аварії на ЧАЕС залишати обжиті місця. Їм тоді
надавалася посильна, в тому числі медична допомога при
переїзді. Зібрання з великим інтересом вислухало і нелегкі
спогади Івана Івановича Дерди – голови Києва-Святошинського
фонду інвалідів-чорнобильців.
Сергій Васильович Мирний, письменник, еколог, сценарист,
ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС в перші місяці аварії
був командиром взводу радіаційної розвідки в епіцентрі
катастрофи, одержав подяку командувача Київського військового
округу за мужність і героїзм. Знаний у світі експерт з
Чорнобиля та комплексного подолання радіаційних та техногенних
аварій, Сергій Мирний належить до тих дуже не багатьох людей,
які мають і моральне право, і вміють не без жартів
розмірковувати над чорнобильською темою. На зустрічі він
презентував свою нову книгу «Чорнобильська комедія», яка
містить велику обойму жартівливих сцен, котрі письменникчорнобилець зумів зафіксувати у нелегкі будні після аварії на
ЧАЕС.
У Центрі відкрили виставку «Дзвони Чорнобиля», яку підготувала
громадська організація «Благодійний фонд дітей-інвалідів
«Ковчег», котрий очолює Корінь Варвара Володимирівна.
Також оформлено окремий розділ з роботами Києво-Святошинської
громадської організації «Дзвони Чорнобиля» – керівником якої є
Діана Кузнєцова. А ще експонуються витвори членів різних
молодіжних гуртків, студій при міському Будинку культури,
клубу «Затишок». Ніна Михайлівна Знова подарувала Центру свою
другу картину на чорнобильську тематику під назвою «Квітучий
сад», – яка утверджує надію на світле майбутнє.
– Клубу «Затишок», – підкреслила Ангеліна Миколаївна, – наша
особлива подяка за подарований вишитий рушник та смачні
вареники, якими члени цього творчого об’єднання пригощали всіх
учасників заходу. А Любові Рачинській та її співучому

колективу «Горлиця» – за пісню «Два кольори». Адже минають
роки, в турботах і випробуваннях, а все у нашому житті
переважає потяг до гармонії і всього світлого.
Наше покоління розуміє, що не земна куля належить нам, а ми
належимо їй. Ми розуміємо: наше майбутнє – у наших руках і,
Чорнобильська трагедія не повинна ніколи повторитися.
Валентина СІРОДАН, Боярка-інформ

Коли об’єднує спільна надія…
19 квітня у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення та його інформування з
питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи відбулася
низка заходів, приурочених до 25-х роковин аварії на ЧАЕС.
Зокрема – прийом американської делегації від американської
організації FOCCUS, покладання квітів до пам’ятника
ліквідаторам аварії на ЧАЕС (Боярка), відкриття виставки, а
також традиційні «Чорнобильські чаювання», на які були
запрошені ліквідатори аварії на ЧАЕС, громадськість міста.
Серед почесних гостей – Іван Іванович Дерда: ліквідатор,
голова Києво-Святошинського Фонду інвалідів-ліквідаторів;
ліквідатори та члени Фонду Наталія Іванівна Яковенко, Ігор
Кузьмич Дужурний, вдови ліквідаторів і члени Фонду Лариса
Леонтіївна Козленко та Ольга Петрівна Ясновська; Галина
Петрівна Нечитайло: лікар, котра виконувала свій обов’язок –
лікувала дітей у селах, розташованих близько біля Чорнобиля,
допомагала
евакуйовувати
населення.

З вітальним словом до гостей звернулася директор ЦСПР Ангеліна
Миколаївна Лахтадир. Під час урочистої частини демонструвався
фільм «Аварія на ЧАЕС». У заході також взяли участь учениці
Боярської ЗОШ №1, вихованки літературної студії при Боярському
Будинку культури Марина Чорна та Валерія Гоц, які підготували
поетичну композицію про чорнобильську трагедію.
Живим свідкам тих трагічних подій були вручені квіти та
подаровані книжки на згадку про цю зустріч. А героївліквідаторів, котрих вже немає з нами, вшанували хвилиною
мовчання…
Присутніх привітали також друзі і партнери ЦСПР – делегація
від
американської
громадської
організації
«Друзі
чорнобильських центрів у США» (FOCCUS): президент FOCCUS
Марлін Даффілд, екс-президент Норма Берковіц та виконавчий
директор Роберт Шутпелц. Дуже зворушливою була зустріч наших
американських друзів з депутатом Боярської міської ради
Андрієм Арчаковим, котрий минулого року за програмою
«Відкритий світ» відвідав рідний для американських гостей
Медісон (штат Вісконсін).
Серед іноземних гостей були також Мішель Труттман – кандидат
наук з міжнародних відносин швейцарського Інституту
міжнародних відносин та розвитку (IHEID) та делегація із
Китаю. Всі вони були гаряче зацікавлені заходами, приуроченими
до 25-х роковин Чорнобильської трагедії.
У рамках заходу відбулася презентація роману Сергія Мирного

«Чорнобильська комедія», який вийшов у полтавському
видавництві «Структури Гармонії». У новому романі автора
змальовано кохання поліської красуні та офіцера радіаційної
розвідки, що спалахнуло у зоні аварії ядерного реактора.
Розказана сміливо, дотепно, гостро, з глибоким знанням справи
та симпатією до своїх героїв, історія зворушливого кохання у
незвичайних, надзвичайних умовах – продовжує кращі традиції
світової сатиричної літератури і життєдайного українського
гумору. За переконанням пана Сергія, імпульси здорової енергії
та досвіду переможців, якими промениться твір, допоможуть
успішно долати і наслідки Чорнобиля, і повсякденні проблеми
сучасного, «нормального» життя.
Сергій Мирний належить до тих дуже небагатьох людей, які
можуть жартувати на чорнобильську тему – тобто і вміють, і
мають право це робити. Влітку 1986 року, в перші місяці
аварії, він був командиром взводу радіаційної розвідки в
епіцентрі катастрофи, за мужність і героїзм одержав подяку
командувача Київським військовим округом. Після цього отримав
за кордоном другу освіту за фахом «Довкілля: науки та
політика», став знаним у світі експертом з Чорнобиля та
комплексного подолання радіаційних та техногенних аварій.
Зробив системне і чесне дослідження здоров’я ветеранів
Чорнобиля, видане англійською мовою, написав ряд узагальнюючих
наукових праць. Неймовірним пригодам радіаційних розвідників у
Чорнобилі присвячені його повість «Хуже радиации» (премія
журналу «Кіносценарій», Москва), кіносценарій «Пролом» (премія
конкурсу «Коронація слова»), роман «ЖИВАЯ СИЛА» (Чернобыльские
байки)» (лауреат конкурсу журналу «Кореспондент» на кращу
українську книгу 2009 року).

Сергій
Мирний,
ліквідатор, еколог,
письменник

Пан Сергій розповів про нову книгу, поділився своїми
спогадами, продемонстрував декілька відеоматеріалів про
героїчну роботу ліквідаторів. Письменник-еколог наголосив на
тому, що не треба відчувати себе жертвами, навпаки, варто
пишатися тим, що ми, українці, народ-переможець, що подолав
найстрашнішу техногенну катастрофу в історії людства.
Активну участь у підготовці «Чорнобильських чаювань» взяли
жінки із клубу «Затишок»: співали, готували вареники, радо
приймали гостей. Представниці клубу Валентина Глінська та
Надія Миронюк подарували рушник «Пам’ятай» з калиновими
кетягами, вишитий ними «червоними та чорними нитками».
Також звучали пісні у виконанні вокального ансамблю «Горлиця»
(керівник – Любов Рачинська; музичний супровід – Віктор
Кучер). Зокрема, пісня «Лелеча доля» викликала у присутніх
мимовільні, але щирі сльози…
Перед початком заходу гості мали можливість відвідати виставку
робіт членів різних громадських організацій. Наприклад, роботи
з печворку представила голова благодійного товариства допомоги
інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю «Ковчег»
Варвара Володимирівна Корінь, роботи з художньої вишивки –
Валентина Сергіївна Глінська. На виставці були також
представлені роботи членів Києво-Святошинської організації
«Дзвони Чорнобиля» та інші.
Майстер декоративно-прикладного мистецтва Ніна Знова вже не
перший раз дарує Центру власноруч виготовлені подарунки.
Минулого разу вона презентувала пронизливу, сповнену болю та
смутку картину «Дзвони Чорнобиля: покинутий сад». А цього дня
– зовсім у іншому, оптимістичному настрої – картину
«Відроджений сад». Мабуть, це символічно. Адже так хочеться
вірити, що саме сьогодні настає новий етап подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи – етап відродження і розквіту
української землі…
Радислав КОКОДЗЕЙ

Боярський центр вітає FOCCUS:
візит-2011

19 квітня
Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення відвідала американська делегація – представники
неурядової організації «Друзі чорнобильських центрів у США»,
або «Friends of Chernobyl Centers U.S. Inc.» (FOCCUS).
Центр відвідали президент FOCCUS Марлін Даффілд, екс-президент
Норма Берковіц та виконавчий директор Роберт Шутпелц. У складі
делегації була також Мішель Труттман – кандидат наук з
міжнародних відносин швейцарського
відносин та розвитку (IHEID).

Інституту

міжнародних

Іноземні гості провели робочу зустріч із членами колективу та
взяли участь у низці заходів, організованих спеціалістами

Центру і приурочених до 25-х роковин Чорнобильської трагедії.
Дуже зворушливою була зустріч наших американських друзів з
депутатом Боярської міської ради Андрієм Арчаковим, котрий
минулого року за програмою «Відкритий світ» відвідав рідний
для американських гостей Медісон (штат Вісконсін).
У програмі наших гостей було покладання квітів до пам’ятника
ліквідаторам аварії на ЧАЕС (Боярка), участь у відкритті
виставки робіт майстринь-членів організацій інвалідів та
чорнобильців, а також участь у традиційних “Чорнобильських
чаюваннях”.

Робоча
зустріч
делегації
FOCCUS
з
директорами
Чорнобильських центрів
18 квітня у Києві відбулася робоча зустріч директорів Центрів
соціально-психологічної реабілітації населення з делегацією
FOCCUS. З американської сторони були присутні представники
неурядової організації «Друзі чорнобильських центрів у США»,
або «Friends of Chernobyl Centers U.S. Inc.» (FOCCUS) Марлін
Даффілд, екс-президент Норма Берковіц та виконавчий директор
Роберт Шутпелц. Україну представляли директори п’яти
українських центрів соціально-психологічної реабілітації:
Ангеліна Лахтадир (м.Боярка), Віктор Одиниця (м.Славутич),
Галина Бабич (смт. Іванків), Людмила Бойко (смт.Бородянка),
Сергій Виговський (м.Коростень). У ході зустрічі було

обговорено багато актуальних питань, вироблено плани на
найближче майбутнє.

