З вірою в серці

Інглятівська
Ольга Остапівна та Бондар Таїса Григорівна, жителі м. Боярки,
мої давні хороші знайомі, друзі Центру, члени громадської
організації «Боярська міська організація ветеранів війни,
праці та збройних сил» ( керівник Хоменко Л.Л.), активні
квартальні міста Боярка. До речі, не всі погоджуються на цю
неоплачувану, відповідальну посаду, а вони працюють уже давно
і дбають про порядок у місті, про допомогу незахищеним верстам
населення, про свята для ветеранів війни. Стараються допомогти
у всьому і всім, хто потребує допомоги. А самі вже мають і
онуків, і правнуків, які теж не залишаються без їхньої уваги.
Крокують у ногу з часом, і з подіями. Ніколи не думали, що
вони, діти війни, знову будуть переживати такі страшні воєнні
часи.
Почалося все ще з Майдану. Ольга Остапівна Інглятівська та
Таїса Григорівна Бондар брали посильну участь у допомозі
людям, які там перебували вдень і вночі. Вони пошили з теплих
ковдр хлопцям жилети, зібрали теплий одяг, кілька кожухів,

пальт, рукавиці – і все це відвезли на Майдан, бо були дуже
холодні дні й ночі і боліло серце у жінок за тих молодих
хлопців, які стояли на Майдані. А потім нові події – війна на
Сході. І знову вони кидаються на допомогу . Організовують бояр
чан. Разом із жителями міста збирають одяг, продукти, в’яжуть
шкарпетки, плетуть маскувальні сітки, купляють цигарки – і все
це машинами відправляється на Схід.
На одному із засідань Боярського осередку «Жіноча громада» (
Ольга Остапівна і Таїса Григорівна є членами і цього осередку)
вирішили спробувати шити нижню білизну військовим. Знайшли
спочатку необхідний матеріал вдома, зшили невелику кількість і
передали хлопцям через волонтера, помічника народного депутата
Лавріненко Л.С. Після цього вже не зупиняються. І знову їм
допомагають небайдужі люди. Приносять тканину, нитки, резинку.
Чоловіки щиро дякують цим жіночкам, замовляють ще. Крім цього,
на прохання військових, Бондар Т.Г. та Інглятівська О.О. шиють
українські прапори і передають у частини. На сьогоднішній день
вони пошили 17 великих і 10 маленьких прапорів, а нижню
білизну вже й перестали рахувати, бо цифра перейшла за межі
300.
« Робимо це на благо України, хочемо, щоб швидше закінчилась
війна, щоб не вбивали цих молодих хлопчиків, щоб чоловіки були
поряд із своїми сім’ями. Встаємо – молимось і лягаємо –
молимось. Так душа болить за український народ, що сльози очі
заливають», – так вони мені сказали з сумом у голосі, з
сльозами на очах, але з вірою у серці. І попросили, щоб я
передала всім, кого знаю, про тканину, яка їм потрібна для
шиття, бо вони знову сядуть за швейні машинки, неустанно
будуть працювати і вірити в перемогу.

Роботу
денної
програми
відпочинку дітей віком від 10
до
15
років
у
КиєвоСвятошинський ЦСПР розпочато!

Роботу
денної програми відпочинку дітей віком від 10 до 15 років у
Києво-Святошинський ЦСПР розпочато! Отримуємо позитив разом із
дітьми! Чудовий настрій дарують волонтери з YMCA Kyiv. У
програмі велика кількість цікавих майстер-класів, командних
змагань, конкурсів та воркшопів.

Відбулася
акція
весняних подарунків»

«День

7 березня 2015 року у Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася акція «День
весняних подарунків». У рамках акції цього сонячного
привітного дня відбувся ярмарок виробів від місцевого
виробника, де всі бажаючі змогли придбати ексклюзивні вироби
ручної роботи. Також на гостей чекав пункт обміну подарунками,
що давав змогу учасникам акції отримати подаруночок, не
витративши ані копійки. А ще відбувся святковий аукціон, під
час котрого розігрувалися лоти різної вартості. Особлива
подяка Світлані Шульзі (солодкі букети), Наталії Серватович
(вишивка), Юлії Апостоловій, котрі надали свої вироби для
благодійного аукціону. А Тетяна Шпиця передала для аукціону
цілу низку власних речей, виручка від котрих теж у повному
обсязі пішла на потреби АТО. Інші учасники ярмарку також
частину коштів передали на вказані потреби. Серед майстрів
були не лише боярчани, але й гості з Крюківщини.
Святковим сюрпризом стало привітання із прийдешнім жіночим
святом ГО «Боярська самооборона». Голова організації Наталія
Долгова вручила подяки та подарунки боярським активісткам Юлії
Апостоловій, Любові Лавриненко, Мар’яні Слєповій, Світлані
Камінській, Лілії Донченко та директору ЦСПР Ангеліні
Лахтадир.
Участь у благодійному аукціоні в якості покупця взяв і
заступник міського голови Валерій Дубовецький.
За збір коштів відповідала Юлія Апостолова («Волонтерська
сотня Боярки»). Наприкінці акції були складені протоколи,
котрими були засвідчені зібрані суми: 1829 – на АТО, 1000 – на
потреби сімей учасників АТО. Кошти, звичайно, невеликі, але
метою заходу насамперед було підтримати місцевого виробника та

подарувати святковий настрій боярчанкам. І це вдалося. День
весняних подарунків відвідували цілими сім’ями.
Всіх
порадувала тепла атмосфера, радість від зустрічі з друзями.
Найчастіше звучало питання: а коли буде наступна така акція.
Спеціалісти Центру реабілітації у роздумах: можливо, варто
через декілька місяців влаштувати День літніх подарунків? А
тоді – осінь, зима… Так і з’являються нові традиції, цікаві та
корисні свята.
Докладніше про майстрів та їх вироби:
Бондаренко Роман – вироби із глини: чашки, турки,
горнятка, підставки під серветки тощо.
Володимир Цепляєв – вироби із дерева: українські герби,
жіночі фігурки, ложки тощо.
Ніна Знова – картини та брошки із шкіри.
Соціальний магазин «Крихітка» – різноманітні прикраси у
волосся для дівчаток.
Ірина Коцар – оригінальні ключниці в стилі декупаж.
Серватович Наталія – романтична вишита картина «Подружжя
вовків».
Галина та Мар’яна Слєпови – жіночі прикраси, в’язані
вироби та солодкі подарунки.
Анна Кшановскька-Орлова – картини та біжутерія.
Світлана Шульга – солодкі букети.
Людмила Черненко та її учениця Інна Петриченко – мило,
зроблене власноруч, маки (валяння), вироби із бісеру,
дитячі іграшки.
Тетяна Чіркова – ціле розмаїття виробів у стилі декупаж:
дерев’яні дощечки, ложки, корзинки, шкатулки, пляшки
тощо.
Марина Сова та Лілія Донченко – в’язані гачком вироби,
різноманітні прикраси для інтер’єру.
Ніна Корнілова (гість із Крюківщини) та Людмила
Ковалевська – роботи із декоративно-ужиткового
мистецтва: кераміка, в’язані речі,
картини та ікони
(бісер, валяння, солома).

Наталя Ігнатенко – українські мотанки.
Крюківщинська школа – мотанки, малюнки,
сувеніри.

невеличкі

Новорічні вистави для дітей
вимушених переселенців

28 грудня
2014 року до Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення завітав театр «Місто
сонця» та показав дві новорічні вистави «Мадагаскар» для дітей
вимушених переселенців. Окрім вистав колектив театру (Оксана
Пурик, Максим Рябченко, Петро Колосков, Юрій Новосилецький,
Юлія Примаченко, Євгенія Харченко, Віктория Тищенко, Наталія
Плотнікова та Олександр Коричев) підготував для маленьких
глядачів ще й розважальну програму: діти грали в ігри,
розказували віршики та співали пісні. Свято відбулося дуже

весело, вистави та ігри сподобалися і дітям, і дорослим. Після
кожної вистави дітки з радістю спілкувалися та фотографувалися
із героями вистави. У перерві між виставами відбулося два
майстер-класи для дітей із виготовлення новорічних прикрас:
гірлянд та сніговичків із фольги. Ведучими одного майстеркласу виступили Світлана Камінська та Юлія Апостолова. Другий
майстер-клас провели Вікторія Островська, Діана Доманська та
Людмила Ященко із жіночого клубу «Мудрі мами».

А волонтер
Марина Вирозуб спільно із своїми друзями-українцями із
Шотландії приготували для малечі подарунки: солодощі та фрукти
– печиво, цукерки, банани і мандарини, а також памперси для
найменших діток.

Дирекція та
колектив Центру щиро дякують всім організаторам
заходу.
Вітаємо із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим всіх
друзів нашого Центру!

Зустріч з учасниками АТО в
Києво-Святошинському ЦСПР

9 грудня 2014 року в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулася зустріч
учасників АТО з представниками місцевого самоврядування,
волонтерського руху
та Центру реабілітації.
Ця зустріч була приурочена до низки знаменних дат, адже
нещодавно українці відзначали Міжнародний день волонтера (5
грудня), День Збройних Сил України (6 грудня), День місцевого
самоврядування (7 грудня).
На зустрічі з учасниками АТО майже в повному складі була
присутня робоча група з питань координації надання допомоги
військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, їх сім’ям та
іншим громадянам України, що переселились із зони проведення
антитерористичної операції – зокрема, міський голова Боярки
Тарас Добрівський, заступник міського голови з соціальних
питань Валерій Дубовецький, секретар Боярської міської ради
Ярослав Яник. Волонтерів представляли учасники Волонтерської
сотні Боярки (сотник Юлія Апостолова) та ГО «Самооборона»
(голова Наталія Долгова).

Міський
голова Боярки Тарас Добрівський привітав мужніх хлопців із
святами, подякував за мужність, героїзм та патріотизм, а
волонтерів – за неоціненну допомогу, за мобільність та вміння
миттєво реагувати на проблеми. А заступник міського голови
Валерій Дубовецький
вручив хлопцям
картки поповнення
рахунку мобільних телефонів. Скромні та стримані вояки щиро
дякували волонтерам та Боярській міській раді за увагу та
допомогу, не акцентувалися на своїх проблемах і нічого не
просили.
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир нагадала про ті послуги, котрі
надає Центр учасникам АТО, розповіла, що наразі існує багато
установ та організацій, котрі різним чином можуть бути
корисними учасникам бойових дій. Ці установи працюють у тісній
співпраці, ефективно координуючи між собою діяльність з
надання допомоги військовослужбовцям, що беруть участь в
антитерористичній операції, їх сім’ям та вимушеним
переселенцям.
Ангеліна Миколаївна також передала начальнику КиєвоСвятошинського військово-облікового столу Анатолію Стороженку
пакет інформаційних матеріалів, отриманих в рамках співпраці з
ГО “Підмога.інфо” (розробники – волонтерська спільнота
«Юридична сотня» та БФ “Центр підтримки поранених”). Це низка

інфографічних матеріалів – наочних, зручних у користуванні, –
що висвітлюють порядок оформлення одноразової грошової
допомоги,
отримання статусу учасника бойових дій; право
учасників АТО на отримання житла тощо.
У бійців АТО була можливість ще й неформально поспілкуватися
між собою. Але – на жаль – недовго, оскільки дехто з присутніх
готувався вже наступного дня повертатися до своїх частин…

