День здоров’я та безпеки із
ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго»
У квітні 2011 року у Києво-Святошинському ЦСПР до 25-х
роковин Чорнобильської катастрофи було проведено «День
здоров’я та безпеки» для дітей молодшої школи. Мета низки
заходів, що відбулися впродовж цього дня, – у цікавій та
доступній формі надати дітям інформацію про здоровий спосіб
життя та безпечну поведінку. Під час тематичних заходів була
присутня представник ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго», фахівець із
зв’язків з громадськістю та пресою Анастасія Іллясевич.
З привітальним словом до дітей звернулася директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир, котра наголосила на тому, що спеціалісти
Центру опікуються ними так само, як батьки і вчителі, але
ніхто не допоможе, якщо сам не будеш дбати за своє здоров’я.
Тож треба змалку привчатися робити зарядку, чистити зуби,
вмиватися і – що дуже важливо – знати правила безпечної
поведінки: як поводити себе з вогнем, водою, електрикою… Тож
Ангеліна Миколаївна надала слово представниці ЗАТ «А.Е.С.
Київобленерго» – Анастасії Іллясевич. Анастасія від імені
організації подарувала Центру проектор, завдяки котрому
з’явилася змога демонструвати на великі аудиторії надані
Київобленерго презентації для молодших і старших школярів про
безпечне користування електроенергією.
Психолог Центру Тетяна Шпиця забезпечила фаховий супровід
презентації. Вона пояснювала діткам кожен із слайдів і вела з
ними інтерактивне спілкування, спираючись на досвід дітей.
Наприкінці фільму Тетяна Василівна ознайомила глядачів з
основними правилами дружнього життя з електрикою.
Діти дякували Київобленерго за можливість дивитися цікаві та
корисні презентації та фільми.

Наступним заходом була лялькова вистава про здоровий спосіб
життя, підготовлена та продемонстрована театральною студією
«З-А», що діє при Центрі (керівник – психолог Тетяна
Бондаренко). Акторами були діти боярських шкіл: Настя
Герасимова, Ірина Заболотна (ЗОШ №4) , Уляна Яценко (ЗОШ №3),
Дмитро Чапля (ЗОШ №З) та його маленька сестричка Марія.
Маленькі глядачі мали змогу подивитися виставу «Бути здоровим»
із звірятами, котрі хворіли через те, що не додержувалися
здорового способу життя: Зайчик не послухав маму і не одягнув
взимку шапку; Поросятко не помило руки; Кицька їла забагато
солодощів… Закінчилася вистава невеличкою зарядкою, яку
артисти робили разом із школярами, вчителями та спеціалістами
Центру. Наприкінці вистави Анастасія Іллясевич подарувала всім
дітям примірники навчально-пізнавального журналу для школярів
«Веселі уроки. Абетка електробезпеки».
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир передала через Анастасію
подяку ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго”.
Оксана СЛЄПОВА
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У Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення продовжують регулярно проводитися
інформаційні бесіди, присвячені безпечному користуванню
електроенергією, з дітьми, що перебувають на стаціонарному
лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні. Ці заняття

надзвичайно ефективні завдяки навчально-пізнавальному журналу
для школярів «Веселі уроки. Абетка електробезпеки», примірники
котрого були надані ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго». На фотографії
– маленькі пацієнти ендокринологічного відділення під час
заняття, котре провела 31 березня 2011 р. психолог Оксана
Слєпова.
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27 грудня до Центру завітала представник ЗАТ «А.Е.С.
Київобленерго» Анастасія Іллясевич, фахівець департаменту
зовнішніх та внутрішньокорпоративних зв’язків. Гостя привезла
до Центру з численні подарунки для хворих дітей Київської
обласної дитячої лікарні: м’які іграшки, дощечки для
пластиліну, кольорову крейду, олівці, фарби і багато чого
іншого. Все це було зібрано працівниками ЗАТ «А.Е.С.
Київобленерго» з високими благодійними намірами, з любов’ю, з
благородною метою допомогти, підтримати маленьких хворих
діточок, дати можливість їм порадіти, відволіктися від болючих
медичних процедур. Ми дуже вдячні за це працівникам
«Київобленерго»!
Анастасія Іллясевич взяла участь у благодійних виставах, що
проходили у стаціонарних відділеннях лікарні. Вона разом із
волонтерами роздавала привезені подарунки, до яких іще увійшли
книжечки «Абетка безпеки» та невеличкі призи від обласної
лікарні. Вистави проводилися волонтерами із молодіжного клубу

«Позитив», що діє при Центрі. Атмосфера добра, дитячої
посмішки, материнської вдячності дуже вразила Анастасію. За її
словами, вона була щаслива, що взяла участь у цих святкових
заходах.
Канцелярські приладдя були передані до ігрової кімнати для
найменших відвідувачів Центру. Керівництво та спеціалісти ЦСПР
висловлюють велику подяку ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» за те, що
працівники цієї організації виявили таку чуйність і
відгукнулися на прохання допомогти хворим дітям. Ми всі вдячні
за розуміння та підтримку у вирішенні матеріальних та
соціальних проблем тих,
Чорнобильської катастрофи.
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Спеціалістам ЦСПР особливо було приємно, що з 10-річчям
Центру їх привітали представники ЗАТ «АЕС. Київобленерго»
Андрій Пермяков (директор з питань зовнішніх зв’язків) та
Анастасія Іллясевич (фахівець департаменту зовнішніх та
внутрішньокорпоративних зв’язків).
Києво-Святошинський ЦСПР
та Київобленерго пов’язує давня добра дружба, але ці гості
відвідали нас вперше.
Їм було цікаво оглянути Центр,
ознайомитися з напрямками його роботи, а також програмами та
проектами, за якими працюють психологи, соціальні працівники
та педагоги. Представники «Київобленерго» привезли з собою
книжечки «Абетка безпеки», які стануть у нагоді під час занять
з дітьми по безпечній поведінці.
Директор Києво-

Святошинського ЦСПР Ангеліна Лахтадир та представники ЗАТ
«АЕС. Київобленерго» обговорили шляхи подальшої співпраці,
обмінялися контактними телефонами. Гості високо оцінили те, що
в Центрі ведеться серйозна реабілітаційна робота з хворими
дітьми, котрі знаходяться на стаціонарному лікуванні в
Київській обласній дитячій лікарні. Вони також звернули увагу
на те, що в ігровій кімнаті недостатньо іграшок та приладдя
для розвивального навчання і обіцяли допомогти.

Про обладнання ігрової кімнати розказує заступник
ЦСПР Ганна Яценко
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популяризації електробезпеки серед учнів навчальних закладів
Київської області. У цьому енергетиків підтримує Головне
управління освіти та науки та Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації. Тому
невипадковою є співпраця «А.Е.С. Київобленерго» із структурним
підрозділом МНС – Києво-Святошинським центром соціальнопсихологічної реабілітації населення (м.Боярка). З 2007 року
спеціалісти Центру проводять веселі уроки з електробезпеки для
дітей з усієї Київської області, що знаходяться на
стаціонарному лікуванні у Київській обласній дитячій лікарні.
А кампанія «А.Е.С. Київобленерго» надає благодійну допомогу
Центру, що сприяє більш ефективній роботі з хворими дітьми.
12 травня 2010 року на базі ЦСПР представниками «А.Е.С.
Київобленерго» було проведено інформаційну зустріч з
заступниками директорів ЗОШ із виховної роботи та викладачами
основ безпеки життєдіяльності. Провели цю зустріч інженери з
охорони праці Київобленерго Микола Бондаренко та Сергій Ткач.
Також був присутній директор Києво-Святошинського районного
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс»
Анатолій Кухарський. Від відділу освіти Києво-Святошинської
райдержадміністрації у організації та проведенні заходу брав
участь старший спеціаліст ІМЦ районного відділу освіти
Анатолій

Драчук.

Під час зустрічі спеціалісти «А.Е.С. Київобленерго»
продемонстрували прекрасні учбові презентації для школярів
молодшого та старшого шкільного віку з основ електробезпеки,
надали методичні рекомендації по використанню цієї наочності
при роботі з дітьми. Диски з презентаціями були розповсюджені
серед представників всіх шкіл Києво-Святошинського району.
Спеціалісти центру окрім диску з презентаціями для подальшої
роботи з дітьми отримали нову партію навчально-пізнавального
журналу для школярів «Абетка електробезпеки», що схвалений для
використання у навчально-виховному процесі Міністерством
освіти і науки України.
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Марія Кириленко
поінформувала присутніх про роботу спеціалістів центру по
пропагуванню основ електробезпеки серед дітей та підлітків
району та показала презентацію про співпрацю Центру з «А.Е.С.
Київобленерго».

