Гості із Японії в ЦСПР

15 травня 2015 року в рамках Міжнародного Дня сім’ї в КиєвоСвятошинському центрі соціально-психологічної реабілітації
населення відбувся цікавий і веселий урок орігамі для дітей
вимушених переселенців та багатодітних родин. Майстер-клас мав
особливу цінність, оскільки проводили його справжні японці –
представники нації, що стоїть у витоків цього мистецтва.
Центр відвідали представники культурного центру «Сан»,
громадської організації, котра працює між Україною і Японією
за різними культурними, просвітницькими та благодійними
програмами. Центр відвідали Оморі Нобуко – віце-директор
Культурного центру «Сан» у Японії, Анна Калмацька – виконавчий
директор центру «Сан» в Україні та Тазу Цучида – волонтер із
Японії.

Діти з величезним задоволенням робили «Шапки самураїв» та
зворушливих журавликів.

А Центр реабілітації отримав ще й подарунки – матеріали для
роботи з дітьми: альбоми, розмальовки та кольорові олівці.

В
ЦСПР
демократію
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про

Андрій Сухраков
У середу, 13 травня 2015 року відбулося чергове засідання
клубу “Активіст” за темою
“Перспективи та виклики
демократії в Україні”. Спікером був Андрій Сухраков (студент
кафедри політичних наук Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, член молодіжного
наукового співтовариства імені Григорія Волинки), котрий
оглянув наступні різновиди демократії: плюралістична,
партисипаторна,
представницька,
колективістська,
соціалістична, ліберальна, елітарна, легальна та електронна.
Жваву дискусію викликало питання щодо форми демократії в Росії
(думки розділилися між елітарним та фасадним типами). Окрім
цього, в ході обговорення була висловлена думка про
тоталітарну основу РФ, оскільки в ній досі домінують силові
структури. Також одним із учасників зустрічі, Арсенієм Гужвою,
було розглянуто такий різновид народовладдя, як ліквідна
демократія. Учасники подякували Андрію Сухракову та висловили

побажання наступного разу присвятити зустріч місцевому
самоврядуванню. Найближчі теми, заявлені до обговорення на
засіданнях клубу «Активіст», – це «Значення генерального плану
для розвитку міста» (20 травня, спікер – В’ячеслав Сенчук) та
“ЖЕК, ОСББ – чи є альтернатива?” (27 травня, спікер – Юлія
Скочинська). Докладніше – на сайті “Анонс”.

“Серця
України”
готові
надавати допомогу нужденним.
14 травня 2015 року в Києво-Святошинському ЦСПР було дуже
людно. Зала не вміщала всіх бажаючих, що прийшли на зустріч із
представниками благодійного фонду «Серця України» (координатор
Аліна Семенова) та представницею місії допомоги із Канади
Кароліною-Тетяною Марккоді (м.Торонто). Боярських волонтерів
представляла Ольга Васкевич. Про роль Києво-Святошинського
центру соціально-психологічної реабілітації населення у справі
допомоги вразливим верствам населення розповіла директор
Центру Ангеліна Лахтадир.
А озвучити весь спектр проблем прийшли ті, хто найбільше
потребує допомоги в наш непростий час, – вимушені переселенці,
багатодітні родини, пенсіонери, мами з дітьми-інвалідами, люди
з обмеженими можливостями, у тому числі інваліди-візочники… На
жаль, системна допомога всім нужденним лише в планах
благодійного фонду, але вже сьогодні гості Центру привезли
дещо з дитячого одягу. Центр планує систематизувати озвучені
нужденними проблеми. Але вже зараз можна назвати найболючіші
питання: житло (і не лише для переселенців), оплата
комунальних платежів, підготовка дітей до школи, оздоровлення,
оплата операцій, лікування, придбання ліків для хроніків і,
звичайно, харчові продукти, котрі в умовах тотального

подорожчання теж потрібні.

Перша
презентація
«Анонс»

сайту

22 квітня 2015 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася перша
презентація сайту «Анонс», котрий має оживити громадське і
культурне життя Боярки.

Презентували сайт основні виконавці проекту – Марія Кириленко
(ЦСПР, ЦРГ) та Арсеній Гужва (ІГ «Контактер»). На презентації
були присутні представники громадських організацій, приватних
та державних установ. Всі присутні висловили гарячу підтримку
цьому починанню і пообіцяли брати активну участь у наповненні
сайту повідомленнями про цікаві події та заходи, котрі
відбуватимуться за їх ініціативи чи на їхній базі. Це якраз
той випадок, коли успіх справи в повній мірі залежить виключно
від усієї громади.
На заході був присутній новий заступник міського голови
м.Боярка з соціальних питань Олександр Красовський, котрий
висловив підтримку проекту зі сторони Боярської міської ради
та відповів на питання, що стосуються співпраці БМР та
боярських активістів.

Нагадуємо, що сайт «Анонс» створено в рамках спільного проекту
Києво-Святошниського
центру
соціально-психологічної
реабілітації населення, ГО «Центр розвитку громад» та
ініціативної групи «Контактер». Організатори конкурсу – ГО
«Молодь Боярки» за підтримки міської організації «Блок Петра
Порошенка «Солідарність».
Слідкуйте за подіями на сайті «Анонс. Події та заходи
Боярського регіону».

При ЦСПР діє клуб «Активіст».

Увага! Клуб
«Активіст» змінює день своїх постійних засідань. Віднині це
середа з 17.00 до 21.00 (початок визначається в залежності від
того, коли зручно більшості учасників конкретного
обговорення). Очолює клуб керівник інформаційно-аналітичної
служби ЦСПР Марія Іванівна Кириленко. Обговорення кожної
конкретної теми проводить окремий спікер. Декілька правил:
1. Клуб «Активіст» – це зона вільна від політики і
передвиборчої діяльності.
2. Дискусія має бути конструктивна і вестися лише в рамках
заявленої теми.
3. Наприкінці засідання виділяється час під «Різне» для
короткого обговорення інших питань.
4. У результаті кожного обговорення має бути визначений
алгоритм подальшої діяльності, визначені конкретні кроки
з вирішення проблеми і виконавці.
5. На засідання клубу може прийти будь-хто, кого цікавить
заявлена тема.
6. Будь-хто може ініціювати до обговорення актуальні для
міста питання. Обговорення відбудеться, якщо знайдеться
спікер, хоч в якійсь мірі компетентний у заявленій темі.
7. Час та тема кожного засідання призначається окремо.
Інформацію про засідання клубу можна дізнатися на сайті

“Анонс. Події та заходи Боярського регіону.”

