Центр відвідали Петар Танєв
та Михайло Ільїн
3 червня 2015 року Києво-Святошинський центр відвідали Петар
Танєв, радник Посольства Республіки Болгарія в Україні та
Михайло Ільїн, генеральний секретар Федерації всесвітнього
миру. Гості оглянули Центр, обмінялися з директором ЦСПР
Ангеліною Лахтадир баченням шляхів співпраці.

Громадський форум

21 березня
2015 року представники Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення спільно з ГО «Центр
розвитку громад» взяли участь у Громадському форумі, котрий
відбувся у Боярській гімназії. Захід було проведено з
ініціативи ГО «Молодь Боярки» та за підтримки Боярської
міської організації політичної партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність».
Громадський форум зібрав як поважних гостей з Київської
області та Києво-Святошинського району, громадську еліту

нашого міста, так і нових, молодих, активних представників
громадського сектору. За задумом організаторів, Громадський
Форум має стати щорічною дієвою платформою обміну досвідом,
знайомства з новими можливостями для громадських активістів,
місцем, де обговорюються проекти щодо розвитку громади м.
Боярка.
З привітальним словом виступили представник БПП «Солідарність»
Олександр Тигов та міський голова Боярки Тарас Добрівський.
Від організаторів виголосив промову голова ГО «Молодь Боярки»,
директор компанії «Максимумнет» Олександр Зарубін.
У ході Форуму було оголошено старт Боярського міського
Конкурсу соціальних проектів для громадських організацій та
ініціативних груп міста, на реалізацію яких переможцям буде
надана фінансова підтримка. Оголосив цю визначну новину
керівник секретаріату Боярської міської організації ПП «Блок
Петра Порошенка “Солідарність”» Валерій Шульга, деякі технічні
питання проведення конкурсу озвучила заступник ГО «Центр
розвитку громад» Марія Кириленко.
Мабуть, символічно, що на Форумі виступили представники
найрізноманітніших інститутів громадянського суспільства. Під
час заходу громадські організації міста представили свої
короткі мультимедійні презентації.
Презентували себе громадські організації: «Жіноча громада» та
«Центр розвитку громад» (керівник – Ангеліна Лахтадир); «Рада
волонтерів» (керівник – Олена Суслова) ; “Асоціація
багатодітних родин “Велика сім’я” (керівник – Сергій Чуткий);
«Спортивна Громада Боярки» (керівник – Володимир Сафонов).
Громадський рух «Затишна Боярка» (керівник – Анна Тимченко).
Боярський туристичний клуб «Іскра» (секретар – Юлія
Апостолова).
Ініціативні групи «Щасливе довкілля» (керівник – Тетяна
Чіркова), «Контактер» (керівник – Арсеній Гужва) та «СКАРБ»,
«Спілка креативних активістів розвитку Боярки» (керівник –
Віталій Юрченко).
І якщо оглянути напрямки діяльності цих інститутів
громадянського суспільства, то можна пересвідчитись, що

боярські
активісти
своєю
діяльністю
охоплюють
найрізноманінтіші сфери життя міста:
Підтримка громадських ініціатив та об’єднання боярчан задля
вирішення спільних проблем, у тому числі і за допомогою
сучасних технологій («Центр розвитку громад», «Контактер»);
Культурно-просвітницький та благодійний напрямки, допомога
Українським Збройним силам, учасникам АТО та їхнім сім’ям
(«Рада волонтерів», «Жіноча громада»).
Формування екологічної свідомості, затишного простору,
втілення проектів відновлення і розвитку зелених насаджень
(«Затишна Боярка», «Щасливе довкілля», «СКАРБ»).
Розвиток фізичної культури і спорту та відповідної
інфраструктури, розвиток туризму («Спортивна громада», БТК
«Іскра»)
Захист прав дітей та багатодітних родин («Велика сім’я»).

Сім’ї вимушених переселенців
отримали гуманітарну допомогу
3-го лютого 2015 року в Києво-Святошинському центрі
соціально-психологічної реабілітації населення відбулася
передача гуманітарних наборів у сім’ї вимушених переселенців
м.Боярка, що знаходяться в скрутних життєвих обставинах;
багатодітні; такі, що мають маленьких дітей, дітей-інвалідів
тощо. Солідні (біля 15 кг.) набори включали в себе продукти
(олію, борошно, крупи, чай, цукор, м’ясо тощо) та миючі
засоби.
Гуманітарні набори забезпечила благодійна громадська
організація «Угорська міжцерковна допомога» (HIA-Hungary), що
є некомерційною організацією, діяльність котрої спрямована на
надання гуманітарної допомоги жертвам стихійних лих, війн і

збройних конфліктів, складних політичних та економічних
ситуацій. Партнером HIA-Hungary в Україні виступає громадська
організація “Акція спокути заради миру”, що діє задля
відродження та ствердження загальнолюдських, національних та
сімейних цінностей суспільства.
Києво-Святошинський центр
соціально-психологічної реабілітації населення також всіляко
сприяв тому, щоб така зустріч – нужденних та тих, хто надає їм
допомогу – стала можливою. Спеціалісти Центру-куратори окремих
сімей працювали з цільовою групою, складали списки,
обдзвонювали, докладали всіх зусиль, щоб захід пройшов на
високому організаційному рівні.
Представники ГО «Угорська міжцерковна допомога»
особисто
познайомилися з вимушеними переселенцями, вивчили документи,
що підтверджують особу та статус переселенця, а насамкінець
вибірково відвідали деякі з сімей, щоб оглянути умови
проживання.

Про
роботу
з
розладами
для
України

тривожними
психологів

4-5 грудня
2014 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбувся тренінг на тему
«Робота з тривожними розладами»
(16 навчальних годин).
Проводили тренінг спеціалісти «Асоціації фахівців з подолання
наслідків психотравмуючих подій» Надія Голембієвська
(кризовий психолог-консультант), Марія Бялая (психіатр,
психотерапевт) та Наталія Степук (кризовий психолог). Семінар
був проведений для психологів, що
супроводжують сім’ї
загиблих,
з Вінниці, Миколаєва, Кіровограду, Чернігова,
Івано-Франківська, Житомира, Самбора (Львівська область), а
також з Києва та області, зокрема, для практичних психологів
Києво-Святошинського
центру
соціально-психологічної
реабілітації населення. Координатор напрямку супроводу сімей
загиблих – Вікторія Кочубей.
І по змісту тренінгу – з огляду на окремих тренерів:
Надія Голембієвська: «Історія розвитку методу метасистемної
терапії»; «Засади метасистемної психотерапії»; «Атрибути
метасистемного психотерапевта»; «Класифікація мета почуттів.
Різниця між первинними та вторинними метапочуттями»; теорія
та практика техніки «Mindfullnеs».
Марія Бялая: «Чинники, що впливають на результати

психотерапії»; «Діагностичні критерії в психотерапії»; «Фази
терапевтичних змін»; «Класифікація тривожних розладів, ДСМ»;
«Соматичні та інші стани, що пов’язані з тривогою»;
«Підлаштування під дихання клієнта»; «Типові переноси і
контрпереноси при роботі з клієнтами, що мають травматичний
досвід»; «Робота з почуттям провини»; «Як поглибити
травматичні симптоми»; «Засоби аварійного контролю тривоги»;
«Методика T.I.R».
Наталія Степук: «Дихальні техніки та техніки роботи з тілом»;
«Протипоказання для дихальних технік»; «Техніки заземлення,
сканування тіла та техніки роботи з тілом після контузій»;
«Процедура
дихання
Роберта
Фріда».

“Червоний Хрест”
спільна місія

і

ЦСПР:

23 жовтня 2014 року в Києво-Святошинському

центрі соціально-

психологічної реабілітації населення
відбулось виїзне
засідання Президії Правління Київської обласної організації
Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ). Присутніми були
делегати з різних міст Київської області. Були представлені
Васильків, Фастів, Біла Церква, Обухів, Буча тощо. Директор
ЦСПР Ангеліна Лахтадир привітала учасників засідання, коротко
розповіла історію створення центрів реабілітації населення в
Україні. Зупинилася Ангеліна Миколаївна і на нових напрямках
роботи спеціалістів Центру, зокрема з
вимушеними
переселенцями, ветеранами та учасниками АТО. А ще – розповіла
про спільну місію Центру та ГО «Червоний Хрест», участь у
акції «Місія добра» (надання допомоги вимушеним переселенцям,
людям похилого віку), про перспективи подальшої співпраці.
Цього ж дня чотири сім’ї учасників АТО та дві сім’ї вимушених
переселенців отримали допомогу від ГО Києво-Святошинський
«Червоний хрест» – набори з миючими засобами та предметами
особистої гігієни, переданими від UNFPA (Фонд народонаселення
ООН в Україні). Таким і був цей день в Центрі, сповнений
новими знайомствами з цікавими людьми, плануванням зустрічей і
нових спільних проектів.

