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26 грудня 2013 року для клієнтів Києво-Святошинського ЦСПР
відбувся захоплюючий передсвятковий майстер-клас із твістингу
(моделювання з повітряних кульок), приурочений до новорічних
свят. У майстер-класі брало участь декілька десятків осіб
віком від 4 до 32 років – це були і матусі з діточками, і
підлітки, і молодь. Провела цей захоплюючий майстер-клас Роза
Мартіросян – справжня казкова «фея повітряних кульок», яка
допомогла вже не одне свято нам зробити яскравим та
незабутнім. Ось що сказали про майстер-клас учасники дійства:
Тетяна

Бутенко:

«Майстер-клас
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альтернативою звичайним новорічним ялинкам, адже дітки не
просто спостерігали за процесом створення янголів та
сніговичків із повітряних кульок, а й самі брали участь у їх
створенні. Моїм малюкам 6 та 4 рочків і їм дуже сподобалося як
ми провели час. Дякуємо за веселе дозвілля, чекаємо нових
майстер-класів);
Влад Слєпов: «Мені і моїм друзям реально дуже сподобалося. Усе
було дуже класно. Я хотів би навчитися робити ще щось гарне»;
Ольга Чорнобров: «Завдяки майстер-класу я не тільки побачила
як створюються такі казкові іграшки, але майже без допомоги
сама зробила янгола та сніговичка, які є дуже актуальними
персонажами у новорічні свята. Майстер-клас пройшов у веселій,
позитивній та святковій атмосфері. Велика та щира подяка
Розочці за надану можливість. І взагалі я залишилася в захваті
від неї, як від дуже гарної, відкритої та веселою людини, та
ще й з таким талантом! Її винахідливості, фантазії та
вправності рук усім нам ще вчитись і вчитись»;
Лисенкова Олена: «Давно хотіла побувати на майстер-класі з
аеродизайну. Я з донечкою отримали велике задоволення. Як
виявилося, це робити дуже легко, головне не перекачати
повітряні кульки. Велика подяка організаторам цього майстеркласу»;
Ольга Доброцька: «Оксані та Розі велика вдячність за створення
новорічного настрою! Майстер-клас не тільки навчив робити
цікаві речі, але ще й надихнув нас, створив радісний святковий
настрій та показав, що чудеса трапляються!)»;
Від імені всіх учасників висловлюємо Розі подяку за те, що
вона подарувала нам справжній новорічний настрій та допомогла
повірити у свої сили.
Оксана Слєпова
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13 січня 2014 року, напередодні святкування Старого Нового
року, у Києво-Святошинському ЦСПР відбувся майстер-клас зі
створення вечірніх та святкових зачісок із «колосків».

Уроки краси
провели дві чарівні дівчини – Катя Квітка (13 років) та Еля
Панаіт (23 роки). Дівчата самотужки
опанували плетіння
«косичок-колосків» за допомогою звичайних відео майстер-класів
з Інтернету. Тепер Катя та Еля із задоволенням вчать плетінню
волосся інших, і дівчата дійсно мають до цього хист.

Всі учасниці
заняття пішли додому справжніми красунями. Щиро дякуємо Каті
та Елі за чудовий майстер-клас. До свята готові!

Святковий «Різдвяний вертеп»
У передріздвяні дні у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбувся святковий
«Різдвяний вертеп» у виконанні артистів «Юного театру», що
прибули з Києва на запрошення волонтерів РГО «Дзвони
Чорнобиля». Виконавці дуже цікаво показали історію народження
Ісуса, яку вже 2000 років розповідають різні оповідачі у

різних країнах. Своїм прекрасним співом вони створили світлу,
радісну атмосферу. Після вистави присутні на святі діти,
інваліди та інші запрошені мали змогу скуштувати солодощі і
поспілкуватись за святковим столом від благодійників міст
Боярка та Вишневе.
За матеріалами сайту РГО
«Дзвони Чорнобиля Києво-Святошинського району».
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24 грудня 2013 року у Києво-Святошинському ЦСПР відбувся
практичний семінар для студентів 1-го курсу магістратури
Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, котрі
навчаються за спеціальністю «Соціальна робота». Із студентами
завітала і їх викладач Оксана Миколаївна Гарнець, давній друг
Центру, багаторічний координатор Чорнобильської програми ООН,
котра стояла у витоків заснування
Директор

Центру

Ангеліна

Центрів в Україні.
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напрямки роботи ЦСПР та провела для студентів екскурсію
Центром.
Майбутні магістри
змогли побачити усі кабінети
спеціалістів, ігрову кімнату та творчу залу, де щодня кипить
копітка робота спеціалістів.
Потім гості Центру ґрунтовно ознайомилися із специфікою роботи
закладу, що надає соціально-психологічні послуги хворим дітям
та працює на громаду. Тетяна Бондаренко, заступник директора,
провела із гостями вступну бесіду, виявивши їх очікування від
зустрічі, відповіла на питання, що виникли у процесі розмови.
Потім Тетяна Миколаївна презентувала
наукове дослідження
уявлень підлітків, що перебувають на лікуванні в Київській

обласній дитячій лікарні, про хворобу та способи одужання. Це
дослідження проводять спеціалісти Центру в рамках співпраці з
Інститутом психології імені Г.С.Костюка Національної академії
педагогічних наук України. Молоді люди мали змогу заповнити
анкети, аналогічні тим, з якими працюють спеціалісти під час
опитування хворих дітей.

Соціальний
педагог та психолог Тетяна Шпиця ознайомила присутніх із
роботою психологів, соціальних педагогів та працівників у
Київській обласній дитячій лікарні. Пояснила специфіку роботи
відповідно до відділень, де перебуває на лікуванні дитина.
Продовжила тему психолог Центру Оксана Слєпова, розповівши
про
особливості психологічної роботи у відділеннях
ендокринології та хірургії. Також Оксана Володимирівна
розповіла про клубну та волонтерську роботу закладу, зокрема
поділилася досвідом 10-річної роботи з молодіжним клубом
«Позитив».
Інформаційну, проектну та соціальну роботу представила
керівник інформаційно-аналітичної служби Марія Кириленко.
Студенти дізналися про розробку та реалізацію спеціалістами

Центру соціальних проектів та про виконання Програми підтримки
громадських ініціатив у 2012-2013 рр.
Оксана Миколаївна Гарнець подякувала співробітникам ЦСПР за
змістовні виступи та ґрунтовну презентацію роботи Центру, а
студенти залишили свої відгуки про ті враження, котрі отримали
під час практичного семінару. Ось деякі з них:
Дуже цікаво було слухати подану інформацію: як
з’ясувалося, у Центрі працюють справжні професіонали,
майстри свого діла. Я дуже приємно вражений.
Їдемо далі з хорошим настроєм, з новими знаннями
(особливо про роботу з дітьми у лікарні) та обізнаністю
з різними формами групової роботи, дякуємо.
Дуже хороші враження та думки про те, що існують ще такі
люди, котрі не лише говорять, але й роблять. І роблять
так багато! Неймовірно! Дякуємо!
Дуже сподобалася робота вашого Центру, дізналася про
роботу в лікарні із дітками. Дійсно круто, що порівняно
невеликий колектив так злагоджено функціонує і охоплює
так багато сфер. Успіхів вам!
Ініціативна і гарно організована діяльність приносить
гарні результати, саме до цього варто прагнути.
Дякуємо за те, що доступно та якісно розказали про свій
досвід роботи. Ми отримали загальну картину роботи
Центру та зрозуміли специфіку діяльності.
Приємно бачити людей, котрі справді працюють.
Дуже сподобалися цікавий досвід роботи, нова клієнтська
група, форми роботи, живе спілкування.
Приємно від’їжджати з думкою, що якщо щось захотіти, то
це цілком реально реалізувати. Гарний настрій, яскраві
емоції! Прекрасний центр, доброзичливі спеціалісти.
Дякуємо, що існують такі позитивні Центри!
Я переконався у тому, що на сьогоднішній день існують
ініціативні люди, котрі знають, що роблять і навіщо
роблять. Радує успіх такого прекрасного закладу. Маю
надію, що Центр успішно продовжить надавати свої

послуги.
Дякую вам за приємний настрій, гостинний прийом. Ваша
робота гідна найвищих нагород та відзнак. Бажаю вам
процвітання та задоволення від вашої діяльності. Ви всі
дійсно чудові професіонали найвищого ґатунку.
Я приємно вражена ставленням фахівців до своєї роботи,
відсутністю стереотипності, упередженості та обмеженості
у поглядах.
Сьогоднішній візит повернув мені віру в те, що
незважаючи на проблеми і загальний стан соціальної сфери
в нашій країні, можливо реально втілювати в дію нові
ідеї, ефективно їх реалізовувати. Дякую!
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Києво-Святошинського
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висловлюють подяку Падалці Віталію Григоровичу та сестричкам
Осикам – Полінці та Софійці – за їх персональні виставки
робіт, які довгий час прикрашали зали Центру.
Падалка В.Г. – фотограф-аматор. Широка тематика його робіт
просто вражає! Відвідувачам нашого закладу особливо
сподобались фото звірів, птахів, комах.
Сестрички Осики порадували великою кількістю робіт
пластиліновими ілюстраціями на склі. Роботи дівчаток
позитивні, різнокольорові, сповнені світла і добра!
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Бажаємо цим талановитим людям успіхів та натхнення!

