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За окремим графіком проходять заняття  та майстер-класи в центрі інтегративного професійного навчання дітей 

та молоді Дарницького району м. Києва 

 

Напрями роботи Центру соціально-психологічної реабілітації дітей  
 

 

Медичний 

 

 

Психологічний 

 

Соціально-економічний  

 

Соціально-педагогічний 

Робота медичного кабінету 

(понеділок-п'ятниця): 

первинне обстеження дітей, щоденний 

огляд, проведення медичного 

обстеження вузькими спеціалістами, 

профілактика, лікування.    

Робота психологічного кабінету 

(згідно графіку): 

- психодіагностика; 

- індивідуальна та групова робота ; 

- психологічна підтримка;  

- психологічне консультування; 

- сеанси релаксації та візуалізації; 

 - проведення розвивальних занять  та 

корекційно - відновлювальних занять 

з використання елементів арт – ігро - 

казко терапії; 

- просвітницька та інформаційна  

робота з персоналом. 

 

Робота харчоблоку (щодня): 

4-х разове харчування. 
Педагогічний супровід дітей (щодня):  

-  гармонійний всебічний розвиток, розвиток 

навичок самообслуговування, соціальна адаптація;  

- організація змістовного дозвілля (ведення гуртків, 

ігри, конкурси, День іменинника, відвідування 

театрів, музеїв, кінотеатрів, дельфінаріїв і т.д.); 

- супровід дітей на культмасові заходи.  

  

Робота кімнати гігієни (щодня): 

дотримання особистої  гігієни, 

розвиток бережного та охайного 

ставлення до зовнішнього вигляду та 

одягу. 

Літнє оздоровлення: 

Розподілення дітей по санаторіях, в 

залежності від індивідуальних потреб. 

  

Програма «Школа після школи» 

(понеділок-п'ятниця): 

- допомога у виконанні домашніх завдань;  

- розвивальна робота з дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку.  

  
 

Госпіталізація в лікарні 

 

Робота «Банку одягу» (щодня): 

отримання необхідного одягу та 

взуття. 

Профілактика здорового способу 

життя: 

проведення бесід про важливість 

дотримання особистої гігієни, 

роз’яснювальна робота стосовно 

шкідливих звичок тощо. 

Транспортні послуги (постійно): 

транспортування дітей до школи та зі 

школи, розвозка на культмасові 

заходи тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Напрями роботи Соціального гуртожитку «Дім на половині дороги»  
 

 

Соціально-медичний 

 

 

Соціально-психологічний 

 

Соціально-економічний  

 

Соціально-педагогічний 

Збереження, підтримка та охорона 

здоров’я дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Надання щоденних послуг: 

- консультування з питань психічного 

здоров’я та поліпшення взаємин з 

оточуючим соціальним середовищем; 

- застосування методик 

психодіагностики, спрямованих на 

вивчення соціально-психологічних 

характеристик дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування з метою її психологічної 

корекції або психологічної 

реабілітації. 

 Формування соціально-економічної 

незалежності молодої особи, навчання 

матеріальному самозабезпеченню, 

навчання у формуванні власного 

бюджету. 

Програма «Самостійна особистість» (щодня):  

- виявлення та сприяння  розвитку різнобічних 

інтересів   і   потреб   дітей-сиріт  та дітей,   

позбавлених   батьківського піклування, які   

перебувають   у   складних   життєвих   обставинах; 

- організація індивідуального навчального    та   

виховного   процесів; 

- планування   дозвілля, прийняття участі у 

спортивно-оздоровчій,   технічній   та   художній  

діяльностях, трудотерапія, а також залучення до 

волонтерської роботи. 

Профілактика здорового способу життя 

-проведення бесід про важливість 

дотримання особистої гігієни, 

роз’яснювальна робота стосовно 

шкідливих звичок тощо. 

Соціально - юридичний 

Надання консультацій з питань 

чинного законодавства, здійснення 

захисту прав та інтересів дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (сприяння в оформленні 

документів тощо) 

 
 

Напрямки роботи Центру інтегративного професійного навчання дітей та молоді Дарницького району  

                                                                                 м Києва 

 

 

 

 
Профорієнтаційна робота Соціальні послуги Творча робота 

Щоденні заняття в майстернях Центру 

відповідно до графіка: - швейна майстерня, 

столярна майстерня, дизайн-студія, взуттєва 

майстерня, перукарська майстерня, гурток 

комунікативної англійської мови. 

Зустрічі з представниками різних професій,  

співпраця з Центром зайнятості. 

Надання соціальних послуг з ремонту одягу 

взуття, послуг перукаря, столяра для 

малозабезпечених верств населення 

Дарницького району            м. Києва. 

Проведення творчих майстер-класів, 

зустрічей з відомими людьми, проведення 

культурно-масових заходів, екскурсій, 

презентацій. 

Виготовлення сувенірної продукції. 

 

 
 
 
 
 



Напрямки роботи Центру матері та дитини 

 

Соціально-медичний 

 

 

Соціально-психологічний 

 

Соціально-економічний  

 

Соціально-педагогічний 

Збереження, підтримка та 

охорона здоров’я вагітних жінок 

та матерів з дітьми.  

Надання щоденних послуг: 

- консультування з питань 

психічного здоров’я та 

підготовка до успішної 

адаптації у суспільстві; 

- формування засад 

відповідального, усвідомленого 

батьківства; 

- проведення соціальної 

роботи, спрямованої на 

профілактику соціального 

сирітства; 

- консультування з питань 

догляду за дітьми, їх розвитку 

та виховання; 

- застосування методик 

психодіагностики, 

спрямованих на вивчення 

соціально-психологічних 

характеристик вагітних жінок 

та матерів з дітьми з метою їх 

психологічної корекції або 

психологічної реабілітації. 

 

 Формування соціально-

економічної незалежності 

вагітних жінок та матерів з 

дітьми, навчання 

матеріальному 

самозабезпеченню, навчання у 

формуванні власного бюджету. 

Програма «Самостійна особистість» 

(щодня):  

- розвиток і підтримка навичок 

самостійного проживання з дитиною, 

формування відповідального материнства; 

 - запобігання передачі дітей до 

інтернатних закладів;  

- організація індивідуального навчального    

та   виховного   процесів; 

- виявлення та сприяння  розвитку 

різнобічних інтересів   і   потреб вагітних 

жінок та матерів з дітьми, які   перебувають   

у   складних   життєвих   обставинах; 

- планування   дозвілля, прийняття участі у 

спортивно-оздоровчій,   технічній   та   

художній  діяльностях, трудотерапія, а 

також залучення до волонтерської роботи; 

- формування активної життєвої позиції. 

Профілактика здорового способу 

життя 

- проведення бесід про 

важливість дотримання особистої 

гігієни,  

- консультування з питань 

догляду за дітьми раннього віку, 

- роз’яснювальна робота 

стосовно шкідливих звичок 

тощо. 

Соціально - юридичний 

Надання консультацій з питань 

чинного законодавства, 

здійснення захисту прав та 

інтересів вагітних жінок та 

матерів з дітьми (сприяння в 

оформленні документів тощо) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План роботи програм БФ «Асперн» на cічень 2019 року 
                

        Понеділок 
       Вівторок(1) 

      1 січня 
               Середа (1) 

2 січня 

Четвер (1) 

3 січня 

 

        П’ятниця (1) 

         4 січня 

 

   Субота(1) 

5 січня 

 

Неділя(1) 

 6 січня 

  
 

 Відео-клуб для 

людей поважного віку 

(10.00 - 12.00)–Надія 

КУЦЬ  

  Методична робота: 

навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку 

(15.00-17.00)-Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Бесіди за чаюванням  
 (18.00-20.00) –  

Віра КОШІЛЬ 

Молодіжний відео 

клуб  

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»). (18.00-20.00) 

– Надія ЮФЄРЄВА. 

Майстер-клас у 

швейній майстерні 

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –(15.00-16.00) 

Дана ЛЕПЕЙКО 

 

  

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

 

Засідання комісії з 

питань захисту 

прав дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та 

ін.-.  

(Регіональна 

програма DARE)  

(17.00-19.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

«Подаруй дитині 

Різдво» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

 

-Святий вечір. 

Приготування 

вечері та куті 

(18.00-21.00) 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

а половині 

дороги») 

Програма 

«Подаруй дитині 

Різдво» 

(Центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей) 



Понеділок (2) 

7 січня 
Вівторок (2) 

8 січня  

            Середа (2) 

           9 січня 

Четвер (2) 

10 січня 

 

        П’ятниця (2) 

         11 січня 

  

  Субота(2) 

12 січня 

 

Неділя (2) 

13 січня 

 Свято Різдва 

Христового 
 - Коляда 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім а 

половині дороги») 

 (Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

Батьківський 

клуб  
(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і 

навчально- 

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»). 

Клуб мам,які 

проживають в 

ЦМД (щовівторка) 

(18.00-20.00) 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00) 

 

 

Відео-клуб для 

людей поважного віку 

– (10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та 

ін.-.  

(Регіональна 

програма DARE)  

(17.00-19.00) - 

Ганна СТЕЦЕН 

 Казкова 

вікторина 
«Книжка добрий, 

мудрий 

друг.(10.00-10.30) 

-Виховний захід з 

ОБЖ на тему: 

«Увага на дорогах 

ожеледь» 

 (17.00-17.30) 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

Екскурсія дітей в 

Кідзвілл  

(всі проекти) 

(11.00-14.00) – 

Ірина СІМОРА 

 



Понеділок (3) 

14 січня 

Вівторок(3) 

15 січня 

            Середа (3) 

16 січня 

Четвер (3) 

17 січня 

 

        П’ятниця (3) 

         18 січня 

 

  Субота(3) 

19 січня 

 

Неділя (3) 

20 січня 

 Свято Святого 

Василя 

 Акцiя на 

тему:«Сiю, сію, 

посiваю» - конкурс 

на найкраще 

виконання 

посiвальної пiсні 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

 

«Щедрівки в 

БІЛЛІ» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги» 

 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з 

опікунами, 

усиновителями 

батьками-

вихователями, 

ДБСТ  

(18.00-20.00)  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Клуб багатодітних 

родин  
(18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»).- 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Клуб мам,які 

проживають в 

ЦМД (щовівторка) 

(18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 

поважного віку – 

(10.00 - 12.00)  

 Надія КУЦЬ  

 (Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей і 

навчально- 

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя») 

Бесіди за чаюванням 
- (18.00-20.00)  

Віра КОШІЛЬ 

 

Профiлактична 

бесіда на тему: 

«Освiта-запорука 

успiху» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

Молодіжний відео 

клуб  

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»). 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

Засідання комісії з 

питань захисту 

прав дитини  

БФ»Асперн» 

(всі проекти) 

(15.00-17.00) 

 

 

- Заняття зі-  

здоров’я «Корисні 

звички вивчаємо – 

про своє здоров’я 

дбаємо» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та 

ін.-.  

(Регіональна 

програма DARE)  

(17.00-19.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

Святе Богоявлення 

або Хрещення 

Господнє 

Похiд до церкви 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги») 

 

 



  

 

 

 

 

(18.00-20.00) – 

 Надія ЮФЕРЄВА 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді)  

(15.00-16.00) 

Володимир КЛЄЩАР. 

 

Понеділок (4) 

21 січня 
Вівторок (4) 

22 січня 
Середа (4) 

23 січня 

Четвер (4) 

24 січня 

П’ятниця (4) 

25 січня 

Субота (4) 

26 січня 

 

 

 Батьківський 

клуб для сімей, які 

в кризових 

обставинах 

 (Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»). 

 (18.00-20.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Клуб мам,які 

проживають в 

ЦМД (щовівторка) 

(18.00-20.00) 

 Відео-клуб для 

людей поважного віку  

(10.00 - 12.00 

– Надія Куць 

 -Методична робота: 

навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя») 

 (18.00-20.00)- 

Віра КОШІЛЬ 

 

 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

майстерні 

. (15.00-17.00) 

(Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) -  

Ксенія НЄЖНІК 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та 

ін.-.  

(Регіональна 

програма DARE)  

(17.00-19.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

 (11.00 – 12.00) 

(Центр Матері та 

дитини) 

 

 



Понеділок (5) 

28 січня 
Вівторок (5) 

29 січня 

            Середа (5)  

30 січня 

Четвер (5) 

31 січня 
   

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі  

(19.00-21.00) – 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Батьківський 

клуб. Групи по 

корекції 

залежностей – 

созалежностей 

(18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») –

Ганна СТЕЦЕНКО   

 

 

Клуб мам,які 

проживають в 

ЦМД  

(18.00-20.00) 

 

 Відео-клуб для 

людей поважного віку  

   (10.00 - 12.00) 

Надія КУЦЬ 

-Методична робота: 

навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Бесіди за чаюванням 
- (18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

 

Молодіжний відео 

клуб   

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»). (18.00-20.00) 

– Надія ЮФЄРЄВА 

 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

Зустріч з 

успішною 

людиною Дарниці    

(Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді).  

(16.00-17.00) – 

Надія КУЦЬ 

   

            

 

 

 

 

 



                                                 План роботи програм БФ «Асперн» на лютий 2019 року 
Понеділок 

 
Вівторок 

 
Середа 

 

 

      Четвер  

 

 

      П’ятниця (1) 

       1 лютого 

 

Субота (1) 

2 лютого 

 

Неділя (1 

3 лютого) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін. 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 (Регіональна 

програма DARE) 

 Профiлактична 

бесiда на тему: 

«Здорове 

харчування». 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

   Понеділок (2) 

          4 лютого 

 

Вівторок (2) 

         5 лютого 

 

            Середа (2) 

          6 лютого 

 

Четвер (2) 

7 лютого 

 

П’ятниця (2) 

       8 лютого 

 

         Субота (2) 

       9 лютого 

 

Неділя (2) 

       10 лютого 

 

 

Консультації та 

групові роботи 

вагітних жінок, які 

потрапили в скрутні 

обставини.  

Отримують 

притулок та /або 

комплекс соціально-

психологічного 

супроводу.  

Завідувач ЦМД 

 

 

 

 

 

 

 

 Батьківський 

клуб  
(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально- 

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»). 

Клуб мам,які 

проживають в ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 

 

  Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора 

ГЛОНТІ. 

 

Засідання 

комісії з питань 

захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

Майстер-клас у швейній 

майстерні 

(Центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) – 

 (15.00-16.00)  Дана 

ЛЕПЕЙКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Понеділок 

(3) 

         11 лютого 

 

         Вівторок (3) 

      12 лютого 

 

           Середа (3) 

           13 лютого 

 

            Четвер 

(3) 

        14 лютого 

 

            П’ятниця 

(3) 

         15 лютого 

       Субота (3) 

      16 лютого 

Неділя (3) 

      17 лютого 

 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00) 

Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

 

 

 

 

 

 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора 

ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.- 

(Регіональна 

програма DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 Уроки безпеки 
«Коробка сірників 

мала, та наробити 

може  зла» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 



 Понеділок (4) 

18 лютого 

Вівторок (4) 

19 лютого 

               Середа (4) 

  20 лютого 

Четвер (4) 

21 лютого 

          П’ятниця 

(4) 

         22 лютого 

    Субота (4) 

   23 лютого 

Неділя (4) 

24 лютого 

 

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

Батьківський клуб 
для сімей, які в 

кризових 

обставинах(18.00-

20.00) (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).-Стеценко 

Г. В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

 

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі   м. 

Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(Центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді)  

(15.00-16.00) Володимир 

КЛЄЩАР. 

 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора 

ГЛОНТІ 

 

Засідання 

комісії з питань 

захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

 

 

 

 

 



Понеділок (5) 

         25 лютого 

Вівторок (5) 

26 лютого 

         Середа (5) 

  27 лютого 

Четвер (5) 

28 лютого 

   

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зима така різна – 

конкурс малюнків  
(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

Батьківський 

клуб. Групи по 

корекції 

залежностей – 

созалежностей 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна СТЕЦЕНКО  

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

 

 

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора 

ГЛОНТІ 

 

Зустріч з 

успішною 

людиною 

Дарниці 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей 

та молоді) 

(16.00-17.00)- 

Надія КУЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                        

 

 

 

                                     



                                                      План роботи програм БФ «Асперн» на березень 2019 року 
Понеділок 

 
Вівторок 

 
Середа 

 

 

      Четвер  

 

 

      П’ятниця 

       1 березня 

 

Субота 

2 березня 

  

   

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Конкурс малюнків 
«Мов на крилах диво – 

птиці мчить красна  

Весна - дівиця» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

   Понеділок 

          4 березня 

 

Вівторок 

         5 березня 

 

            Середа 

          6 березня 

 

Четвер  

7 березня 

 

         П’ятниця 

         8 березня 

         Субота 

       9 березня 

 

 Консультації та 

групові роботи 

вагітних жінок, які 

потрапили в скрутні 

обставини.  

Отримують 

притулок та /або 

комплекс соціально-

психологічного 

супроводу.  

Завідувач ЦМД 

 Конкурс 
прислів’їв, приказок 

та прикмет  про 

весну «Весною все 

оживає, танцює та 

співає» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

Батьківський клуб  
 (Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально- 

методичного супроводу 

у Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).  

(18.00-20.00) - Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам,які 

проживають в ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – 

 (10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

Конкурс малюнків 
до жіночого свята 

«Дарую всю землю, 

ліси і моря! Ти 

краща у світі, 

матусе моя» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

 

 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер-клас у 

швейній майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(15.00 – 16.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

Клуб мам,які 

проживають в ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 

 

 

 

            Понеділок  

         11 березня 

 

         Вівторок 

      12 березня 

 

                 Середа  

           13 березня 

 

            Четвер  

        14 березня 

 

            П’ятниця 

         15 березня 

       Субота 

      16 березня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 
 

 Заняття зі 

здоров’я «Повітря, 

сонце і вода – для 

всіх хвороб просто 

біда» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

(12.00-16.00) – 

Тетяна ЛІМОВИЧ 

 

 

 

Клуб мам,які 

проживають в ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 

Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

   Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Тренінг для 

тренерів 
(Регіональна 

програма DARE) 

Юлія РОМАНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.- (Регіональна 

програма DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Уроки безпеки 
«Коробка сірників мала, 

та наробити може  зла» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

. (12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профiлактична бесiда 

на тему: «Про 

важливiсть дотримання 

правил особистої 

гiгiєни» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

Майстер-клас у 

майстерні флористики 

та дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) –

Оксана АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00) 

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

 

 Молодіжний відео 

клуб  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»). 

Надія ЮФЄРЄВА 

День народження БФ 

«Асперн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понеділок 

18 березня 

Вівторок 

19 березня 

                 Середа  

  20 березня 

Четвер  

21 березня 

          П’ятниця 

         22 березня 

    Субота 

   23 березня 

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

Батьківський клуб 
для сімей, які в 

кризових 

обставинах(18.00-

20.00) (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).-Ганна 

СТЕЦЕНКО.   

 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку – 

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі   

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

Група взаємодопомоги 

(Регіональна програма 

DARE)   

Ганна СТЕЦЕНКО.   

                                                                                                                                                  

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 



 

 

 

 

 

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Олександр КЛЄЩАР 

Понеділок 

         25 березня 

Вівторок 

26 березня 

                 Середа  

  27 березня 

Четвер  

28 березня 

          П’ятниця 

         29 березня 

    Субота 

   30 березня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима така різна – 

конкурс малюнків  

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

Батьківський клуб. 

Групи по корекції 

залежностей – 

созалежностей (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна СТЕЦЕНКО  

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

   Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

-Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»). (18.00-20.00) – 

Надія ЮФЄРЄВА  

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(16.00-17.00) - 

Надія КУЦЬ 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

 

 

 

 

- Акцiя на тему: 

«Здоровi зуби» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

                                     

 

                                  

 



                                           План роботи програм БФ «Асперн» на квітень 2019 року 
        Понеділок  

        1  квітня 
           Вівторок 

      2 квітня 
              Середа  

3 квітня 

Четвер  

4 квітня 

П’ятниця  

              5 квітня 

Субота 

6 квітня 

 Консультації та 

групові роботи 

вагітних жінок, які 

потрапили в скрутні 

обставини.  

Отримують притулок 

та /або комплекс 

соціально-

психологічного 

супроводу.  

Завідувач ЦМД 

 

Профілактична 
бесіда: 
«Формування 
навичок здорового 
способу життя у 
дітей та підлітків» 
(Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
(Соціальний 
гуртожиток «Дім на 
половині дороги») 
 

Батьківський клуб  
 (Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально- 

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).  

(18.00-20.00) - Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам,які 

проживають в ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 
 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер-клас у швейній 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(15.00 – 16.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 Проведення 

конкурсу на тему: 

«Моя власна казка» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

 

    Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 



Понеділок  

8 квітня 
Вівторок 

9 квітня 

            Середа  

           10 квітня 

Четвер  

11 квітня 

         П’ятниця  

         12 квітня 

Субота 

13 квітня 

 Екологічна стежина 

«Зелена аптека – це 

трави і квіти, що в 

кошик збирають 

дорослі і діти» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профiлактична 

бесiда на тему:  

«Свiт без шкiдливих 

звичок» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00 

Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

   Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

Молодіжний відео клуб  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»). 

Надія ЮФЄРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Тренінг для тренерів 
(Регіональна 

програма DARE) 

Юлія РОМАНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.- 

(Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



 

 

(18.00-20.00) 

Профiлактична 

бесiда на тему: 

«Про важливiсть 

дотримання правил 

особистої гiгiєни» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

 

 

 

 

 

 

Понеділок  

15 квітня 

Вівторок 

16 квітня 

            Середа  

17 квітня 

Четвер  

18 квітня 

         П’ятниця  

         19 квітня 

Субота 

20 квітня 

 

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

Батьківський клуб 
для сімей, які в 

кризових 

обставинах(18.00-

20.00) (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).-Ганна 

СТЕЦЕНКО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі   м. 

Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Олександр КЛЄЩАР 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
(Регіональна програма 

DARE)   

Ганна СТЕЦЕНКО.   

                                           

Конкурс малюнків  
«Нумо, пензлик, 

потанцюй, гарну 

писанку малюй» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

 (12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

22 квітня 
 Вівторок 

23 квітня 
Середа 

24 квітня 

Четвер  

25 квітня 

         П’ятниця  

        26 квітня 

Субота 

27 квітня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер –клас з 

розпису писанок «А 

вже недалечко 

червоне яєчко» 

Зима така різна – 

конкурс малюнків  

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

Батьківський 

клуб. Групи по 

корекції 

залежностей – 

созалежностей 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна СТЕЦЕНКО  

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

-Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

(16.00-17.00) 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

Група взаємодопомоги 

(Регіональна програма 

DARE) 

Ганна СТЕЦЕНКО.   

 Виховна година, 
присвячена річниці 

Чорнобильської 

трагедії 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги»)  

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Майстер клас у 

перукарській майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 



        Понеділок  

              29 квітня 

Вівторок 

30 квітня 
  

  

 Школа Ввічливості 

«Живи, добро 

звершай, та нагород 

за це не вимагай» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

Батьківський клуб 
для сімей, які в 

кризових 

обставинах(18.00-

20.00) (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).-Ганна 

СТЕЦЕНКО.   

 

 

    

            

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           План роботи програм БФ «Асперн» на травень 2019 року 

 
        Понеділок  

 
           Вівторок 

 
                    Середа  

     1 травня 

Четвер  

2 травня 

П’ятниця  

         3 травня 

Субота 

4 травня 

  
 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер-клас у швейній 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(15.00 – 16.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

 

    Група 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 



Понеділок  

6 травня 
Вівторок 

7 травня 

            Середа  

           8 травня 

Четвер  

9 травня 

         П’ятниця  

         10 травня 

Субота 

11 травня 

Конкурс малюнків 

«На фронтових 

дорогах кував солдат 

Перемогу» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Бесіда «Бережи одяг, 

доки новий, а здоров’я, 

доки молодий» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги») 

 (12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

13 травня 

Вівторок 

14 травня 

            Середа  

15 травня 

Четвер  

16 травня 

         П’ятниця  

         17 травня 

Субота 

18 травня 

Консультації та 

групові роботи 

вагітних жінок, які 

потрапили в скрутні 

обставини.  

Отримують притулок 

та /або комплекс 

соціально-

психологічного 

супроводу.  

Завідувач ЦМД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі   м. 

Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Олександр КЛЄЩАР 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дитини  БФ»Асперн» 

(всі проекти) 

(15.00-17.00) 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

-  Школа 

Ввічливості 

«Задля друга 

нового, не 

покидай друга 

старого» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги»)  

(12.00-16.00) – 

Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 



Понеділок  

20 травня 
 Вівторок 

21 травня 
Середа 

22 травня 

Четвер  

23 травня 

         П’ятниця  

        24 травня 

Субота 

25 травня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 
малюнків на тему: 

«Шкідливість 

куріння» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги»)  

(12.00-16.00) – 

Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі   м. 

Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

-  Школа 

Ввічливості 
«Задля друга 

нового, не 

покидай друга 

старого» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги»)  

(12.00-16.00) – 

Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 



        Понеділок  

              27 травня 

Вівторок 

28 травня 
Середа 

29травня 

Четвер  

30 травня 

         П’ятниця  

       31 травня 
 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

 

 

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

 Святкування 

Останнього дзвоника 

для школярів. 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей) 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 



                                           План роботи програм БФ «Асперн» на червень 2019 року 

                                                         Місячник профорієнтації та відпочинку 
        Понеділок  

          3 червня 

           Вівторок 

          4 червня 
                    Середа  

     5 червня 

Четвер  

6 червня 

        П’ятниця  

         7 червня 

Субота 

8 червня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

 

Конкурс малюнків 
на тему:  «Діти 
землі за мир і дружбу» 

(Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
(Соціальний 
гуртожиток «Дім на 
половині дороги») - 
Тетяна КЛІМОВИЧ 
Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 
 

   Відео-клуб для людей 
поважного віку – 

 (10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(1 Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

5.00-17.00) 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

Диспут «На дерево 

дивись, як родить, а на 

людину, як робить» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги») 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

Екскурсія в 

музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

 



ЮФЄРЄВА 

Майстер-клас у швейній 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(13.00 – 14.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок  

10 червня 
Вівторок 

11 червня 

            Середа  

           12 червня 

Четвер  

13  червня 

         П’ятниця  

         14 червня 

Субота 

15 червня 

Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профiлактична 

бесiда на тему: 

«Алкоголiзм – мiфи 

та реальнiсть 
(Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
(Соціальний 
гуртожиток «Дім на 
половині дороги») - 
Тетяна КЛІМОВИЧ 
Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

   Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



 

 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(13.00-14.00 

Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 
 

 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Понеділок  

17 червня 

Вівторок 

18 червня 

            Середа  

         19 червня 

Четвер  

20 червня 

         П’ятниця  

         21 червня 

Субота 

22 червня 

Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уроки безпеки 
«Діти разом кажуть 

«ні» всім пожежам 

на землі» 
(Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
(Соціальний 
гуртожиток ) - 
Тетяна КЛІМОВИЧ 
Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

 Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(1 Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

5.00-17.00) 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



 

 

 

дітей та молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

 

Понеділок  

24 червня 
 Вівторок 

25 червня 
Середа 

26 червня 

Четвер  

27 червня 

         П’ятниця  

        28 червня 

Субота 

29 червня 

Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки безпеки 
«Діти разом кажуть 

«ні» всім пожежам 

на землі» 
(Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
(Соціальний 
гуртожиток ) - 
Тетяна КЛІМОВИЧ 
Екскурсія в музей 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – 

Надія КУЦЬ 

 Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

Екскурсія в музей 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(9.00 – 14.00) – Надія 

КУЦЬ 

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

 Святкування 

Останнього дзвоника 

для школярів. 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



                                                                 План роботи програм БФ «Асперн» на липень 2019 року 

        Понеділок  

          1 липня 

           Вівторок 

          2 липня 
                    Середа  

     3 липня 

Четвер  

4 липня 

        П’ятниця  

         5 липня 

Субота 

6 липня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 
Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
 

 Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

   Молодіжний відео 

клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 



Понеділок  

8 липня 
Вівторок 

9 липня 

            Середа  

           10 липня 

Четвер  

11 липня 

         П’ятниця  

         12 липня 

Субота 

13 липня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 
Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

Понеділок  

15 липня 

Вівторок 

16 липня 

            Середа  

         17 липня 

Четвер  

         18 липня 

         П’ятниця  

        19 липня 

Субота 

20 липня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

Конкурсна 

програма 

«Казковий 

вернісаж» 
(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



 дороги») Тетяна 

КЛІМОВИЧ 
Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок  

22 липня 
 Вівторок 

23 липня 
Середа 

24 липня 

Четвер  

25 липня 

         П’ятниця  

        26 липня 

Субота 

27 липня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

Профілактична 

бесіда на тему: 

«Стосунки в 

колективі» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги») - Тетяна 

КЛІМОВИЧ 
Клуб мам, які 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

 Святкування 

Останнього дзвоника 

для школярів. 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

 

Понеділок  

29 липня 
 Вівторок 

30 липня 
Середа 

31 липня 

   

Гурток «Талановитi 

пальчики» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») - 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

   



 захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 



                                                  План роботи програм БФ «Асперн» на серпень 2019 року 

 
        Понеділок  

           
           Вівторок 

           
                    Середа  

      

Четвер  

1 серпня 

        П’ятниця  

         2 серпня 

Субота 

3 серпня 

  
 

   Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

Понеділок  

5 серпня 
Вівторок 

6 серпня 

            Середа  

           7 серпня 

Четвер  

8 серпня 

         П’ятниця  

         9 серпня 

Субота 

10 серпня 

«Я і моя сім’я» 
(складання 

генеалогічного дерева 

родини) 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») - 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

\\\\\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



 

 

 

 

 

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Понеділок  

12 серпня 

Вівторок 

13 серпня 

            Середа  

         14серпня 

Четвер  

         15 серпня 

         П’ятниця  

        16 серпня 

Субота 

17 серпня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

19 серпня 
 Вівторок 

20 серпня 
Середа 

21 серпня 

Четвер  

22 серпня 

         П’ятниця  

        23 серпня 

Субота 

24 серпня 

Бесіда з прав дитини 

«Хочеш людиною 

справжньою стати,  

закони людські 

навчись поважати» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») - 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стежка здоров’я 
«Про чистоту хто  

всюди дбає, 

завжди здоров’я 

гарне має» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги») - Тетяна 

КЛІМОВИЧ 
Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТ 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

26 серпня 
 Вівторок 

27 серпня 
Середа 

28 серпня 

Четвер  

29 серпня 

         П’ятниця  

        30 серпня 

Субота 

31 серпня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб мам, які 
проживають в 
ЦМД (18.00-20.00) 
Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) – Віра 

КОШІЛЬ 

 

 

 

 

 

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

Група взаємодопомоги 

(Регіональна програма 

DARE) 

Школа ввічливих наук 

«Хай оживає істина 

стара: людина 

починається з добра» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги») 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 

 

 



 
                                                      План роботи програм БФ «Асперн» на вересень 2019 року 

 
        Понеділок  

          2 вересня 

           Вівторок 

          3 вересня 

 

                    Середа  

     4 вересня 

 

Четвер  

5 вересня 

 

        П’ятниця  

         6 вересня 

Субота 

7 вересня 

 Консультації та 

групові роботи 

вагітних жінок, які 

потрапили в скрутні 

обставини.  

Отримують притулок 

та /або комплекс 

соціально-

психологічного 

супроводу.  

Завідувач ЦМД 

 

Профілактична 
бесіда: 
«Формування 
навичок здорового 
способу життя у 
дітей та підлітків» 
(Центр соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
(Соціальний 
гуртожиток «Дім 
на половині 
дороги») 
 

Батьківський 

клуб  
 (Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально- 

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»).  

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам,які 

проживають в 

ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 
 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер-клас у швейній 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(15.00 – 16.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 Проведення 

конкурсу на тему: 

«Моя власна казка» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

 

    Група 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 



Понеділок  

9 вересня 
Вівторок 

10 вересня 

            Середа  

           11 вересня 

Четвер  

12 вересня 

         П’ятниця  

         13 вересня 

Субота 

14 вересня 

 Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Профiлактична 

бесiда «Шкiдливi 

звички» 

 (Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профiлактична 

бесiда на тему:  

«Свiт без 

шкiдливих 

звичок» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги»)  

(12.00-16.00) – 

Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

   Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

Молодіжний відео клуб  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»). 

Надія ЮФЄРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Тренінг для тренерів 
(Регіональна програма 

DARE) 

Юлія РОМАНЕНКО 

 

Профілактична 

бесіда на тему: 

«Правила особистої 

гігієни» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.- (Регіональна 

програма DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Конкурс малюнків 
«Малюємо мир» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок  

16 вересня 

Вівторок 

17 вересня 

            Середа  

         18 вересня 

Четвер  

         19 вересня 

         П’ятниця  

        20 вересня 

Субота 

21 вересня 

 

 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

Батьківський 

клуб для сімей, 

які в кризових 

обставинах(18.00-

20.00) (Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»).-

Ганна 

СТЕЦЕНКО.   

Профiлактична 

бесiда «Шкiдливi 

звички» 

 (Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

(12.00-16.00) – 

Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі   м. 

Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Олександр КЛЄЩАР 

 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

Профілактична 

бесіда на 

тему:«Перехід вулиць, 

доріг» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
(Регіональна програма 

DARE)   

Ганна СТЕЦЕНКО.   

                                           

Конкурс малюнків  
«Нумо, пензлик, 

потанцюй, гарну осінь 

малюй» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги») 

 (12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

23 вересня 
 Вівторок 

24 вересня 
Середа 

25 вересня 

Четвер  

26 вересня 

         П’ятниця  

        27 вересня 

Субота 

28 вересня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьківський 

клуб. Групи по 

корекції 

залежностей – 

созалежностей 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна 

СТЕЦЕНКО  

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

 

 Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ 

-Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

(16.00-17.00) 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

Група взаємодопомоги 
(Регіональна програма 

DARE) 

Ганна СТЕЦЕНКО.   

  

Майстер клас у 

перукарській майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 

Понеділок  

30 вересня 
  

   

Морально-правове 

виховання 

День Віри , Надії, 

Любові 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                            План роботи програм БФ «Асперн» на жовтень 2019 року 

 
                

        Понеділок 
       Вівторок 

      1 жовтня 
               Середа  

2 жовтня 

Четвер  

3 жовтня  

 

         П’ятниця  

         4 жовтня 

 

   Субота 

5 жовтня 

 Батьківський клуб  
 (Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально- 

методичного супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»).  

(18.00-20.00) - Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам,які 

проживають в ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 
 
 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку 

– (10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя») (18.00-20.00) - 

Віра КОШІЛЬ 

Майстер-клас у 

швейній майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(15.00 – 16.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 Проведення конкурсу 

на тему: «Моя власна 

казка» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Кулінарний майстер - 

клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

 

    Група 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна 

програма DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 



Понеділок  

7 жовтня 
Вівторок 

8 жовтня 

            Середа  

           9 жовтня 

Четвер  

10 жовтня 

 

         П’ятниця  

         11 жовтня 

  

  Субота 

12 жовтня 

 Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Профiлактична 

бесiда «Шкiдливi 

звички» 

 (Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профiлактична бесiда 

на тему:  «Свiт без 

шкiдливих звичок» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги»)  

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Майстер-клас у 

майстерні флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00 

Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

   Відео-клуб для 

людей поважного віку 

– (10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

Молодіжний відео 

клуб  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»). 

Надія ЮФЄРЄВА 

 

 

 

 

 

 

Кулінарний майстер - 

клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Тренінг для тренерів 
(Регіональна програма 

DARE) 

Юлія РОМАНЕНКО 

 

Профілактична 

бесіда на тему: 

«Правила особистої 

гігієни» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи 

взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.- 

(Регіональна 

програма DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Конкурс малюнків 
«Малюємо мир» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

Профiлактична 

бесiда «Освiта в 

життi людини» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги»)  

(12.00-16.00) – 

Тетяна 

КЛІМОВИЧ 



Понеділок  

14 жовтня 

Вівторок 

15 жовтня 

            Середа  

16 жовтня 

Четвер  

17 жовтня 

 

         П’ятниця  

         18 жовтня 

 

  Субота 

19 жовтня 

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

Батьківський клуб для 

сімей, які в кризових 

обставинах(18.00-20.00) 

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»).-

Ганна СТЕЦЕНКО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку   

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі   

м. Києва «Віра в 

життя») (18.00-20.00) -  

Віра КОШІЛЬ 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Олександр КЛЄЩАР 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

Кулінарний майстер - 

клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 

взаємодопомоги 
(Регіональна 

програма DARE)   

Ганна СТЕЦЕНКО.   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 

 

 

Понеділок  

21 жовтня 
Вівторок 

22 жовтня 
Середа 

23 жовтня 

Четвер 

24 жовтня 

П’ятниця 

25 жовтня 

Субота 

26 жовтня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

Батьківський клуб. 

Групи по корекції 

залежностей – 

созалежностей (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-методичного 

 Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

Група 

взаємодопомоги 
(Регіональна 

програма DARE) 

Ганна СТЕЦЕНКО.   

Бесіда на тему «Що 

означає бути добрим 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна СТЕЦЕНКО  

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганна СТЕЦЕНКО 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку 

– (10.00 - 12.00)  

-Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

Молодіжний відео 

клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»). (18.00-20.00) – 

Надія ЮФЄРЄВА 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

та турботливим? 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги» 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

 

 

Понеділок  

28 жовтня 
Вівторок 

29 жовтня 

            Середа  

30 жовтня 

Четвер 

31 жовтня 
  

 Батьківський клуб. 

Групи по корекції 

залежностей – 

созалежностей (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей і 

навчально-методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна СТЕЦЕНКО  

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

Конкурс віршів про 

осінь «Без пензлика, без 

олівця розфарбувала 

деревця» 

(Центр соціально-

психологічної 

  Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку 

– (10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ 

-Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

  

     

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

(16.00 - 17.00)  

Надія КУЦЬ 

 

 

 

  

 



реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги» (12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

            

 

 

 

 
                                     

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 План роботи програм БФ «Асперн» на листопада 2019 року 
Понеділок 

 
Вівторок 

 
Середа 

 

 

      Четвер  

 

 

      П’ятниця 

       1 листопада 

 

Субота 

2 листопада 

  

   

Група взаємодопомоги 
сім’ям СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

   Понеділок 

          4 листопада  

 

          Вівторок 

         5 листопада 

            Середа 

          6 листопада 

 

Четвер  

7 листопада 

 

         П’ятниця 

         8 листопада 

         Субота 

       9 листопада 

 

 

Батьківський клуб  
 (Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально- 

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).  

(18.00-20.00) - Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам,які 

проживають в ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 
 
 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку – 

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

 Проведення 

конкурсу на тему: 

«Моя власна казка» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

 

    Група 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

Вікторина з  

народних прикмет 

«Листопад зимі 

ворота відчиняє, 

уриває дні, а ночі 

накликає» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 



(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер-клас у 

швейній майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(15.00 – 16.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
            Понеділок  

         11 листопада 

 

         Вівторок 

      12 листопада 

 

                 Середа  

           13 листопада 

 

            Четвер  

        14 листопада 

 

            П’ятниця 

         15 листопада 

       Субота 

      16 листопада 

 Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00 

Клуб багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

 

   Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

Молодіжний відео клуб  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»). 

Надія ЮФЄРЄВА 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

Профілактична 

бесіда на тему: 

«Правила особистої 

гігієни» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.- (Регіональна 

програма DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 



     

 Понеділок 

18 листопада 

Вівторок 

19 листопада 

                 Середа  

  20 листопада 

Четвер  

21 листопада 

          П’ятниця 

         22 листопада 

    Субота 

   23 листопада 

Бесіда «Щоб здорові 

мати зуби, треба 

чистити їх, любий» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

Батьківський клуб 
для сімей, які в 

кризових 

обставинах(18.00-

20.00) (Заклад 

соціального захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»).-Ганна 

СТЕЦЕНКО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі   

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Олександр КЛЄЩАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

Кулінарний 

майстер - клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
(Регіональна програма 

DARE)   

Ганна СТЕЦЕНКО.   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 

 

 



Понеділок 

         25 листопада 

Вівторок 

26 листопада 

                 Середа  

  27 листопада 

Четвер  

28 листопада 

          П’ятниця 

         29 листопада 

    Субота 

   30 листопада 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Профорінтаційна 

бесіда: «Моя 

майбутня професія» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) – 

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьківський клуб. 

Групи по корекції 

залежностей – 

созалежностей 

(Заклад соціального 

захисту 

безпритульних дітей 

і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому районі 

м. Києва «Віра в 

життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна СТЕЦЕНКО  

 

Клуб мам, які 

проживають в ЦМД 

(18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

    Відео-клуб для 

людей поважного віку – 

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ 

-Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу 

у Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в 

життя»). (18.00-20.00) – 

Надія ЮФЄРЄВА 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

 

Група взаємодопомоги 
(Регіональна програма 

DARE) 

Ганна СТЕЦЕНКО.   

Бесіда на тему «Що 

означає бути добрим та 

турботливим? 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги» 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Майстер клас по 

виготовленню мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 

                                                     

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                План роботи програм БФ «Асперн» на вересень 2019 року 

 
            Понеділок  

          2 грудня 

           Вівторок 

          3 грудня 

 

                    Середа  

     4 грудня 

 

Четвер  

5 грудня 

 

        П’ятниця  

         6 грудня 

Субота 

7 грудня 

Всесвітній День 

боротьби зі Снідом 
 Гра «Як ВІЛ руйнує 

імунітет» 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

Батьківський 

клуб  
 (Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально- 

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»).  

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам,які 

проживають в 

ЦМД 

(щовівторка)  

(18.00-20.00) 

 

 

 

 
 
 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) - Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер-клас у швейній 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(15.00 – 16.00) 

Дана Марія ЛЕПЕЙКО 

 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

  

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ. 

 

    Група 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.  

 (Регіональна програма 

DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

9 грудня 
Вівторок 

10 грудня 

            Середа  

           11 грудня 

Четвер  

12 грудня 

         П’ятниця  

         13 грудня 

Субота 

14 грудня 

Виготовлення 

привiтальних 

листівок до дня 

Святого Миколая 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім на 

половині дороги») 

(12.00-16.00) –  

Тетяна КЛІМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас у 

майстерні 

флористики та 

дизайну (Центр 

інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) –Оксана 

АХРІМЕНКО 

(15.00-16.00 

Клуб 

багатодітних 

родин 

 (18.00-20.00) 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя») 

(18.00-20.00) - 

Ганна 

СТЕЦЕНКО 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»)  

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ  

Молодіжний відео клуб  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі м. 

Києва «Віра в життя»). 

Надія ЮФЄРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) –

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи 

взаємодопомоги сім’ям 

СЖО та ін.- (Регіональна 

програма DARE) 

.(17.00-19.00) 

Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітання зі 

святом Миколая 

(об’їзд сімей в 

СЖО) 

(9.00-14.00) 

Психологічний 

майстер клас 
(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

16 грудня 

Вівторок 

17 грудня 

            Середа  

         18 грудня 

Четвер  

         19 грудня 

         П’ятниця  

        20 грудня 

Субота 

21 грудня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лiтературний 

вечір: конкурс на 

найкраще 

декламування 

віршів на до 

Святого Миколая 

Встановлення 

новорічної ялинки 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний 

гуртожиток «Дім 

на половині 

дороги») -  

Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

Батьківський 

клуб для сімей, 

які в кризових 

обставинах(18.00-

20.00) (Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»).-

Ганна 

СТЕЦЕНКО.   

 

 

 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку –  

(10.00 - 12.00)  

Надія КУЦЬ  

Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

 Клуб молодої сім’ї  

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі   м. 

Києва «Віра в життя») 

(18.00-20.00) -  Віра 

КОШІЛЬ 

Майстер клас у 

взуттєвій майстерні 

(центр інтегративного 

професійного навчання 

дітей та молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Олександр КЛЄЩАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято «Миколай іде - 

подарунки несе» 

(всі центри 

(16.00-17.00) 

 

Засідання комісії з 

питань захисту прав 

дітей 

(всі центри) 

(15.00-17.00) 

Кулінарний майстер 

- клас 

(11.00-13.30) – 

Елеонора ГЛОНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група взаємодопомоги 
(Регіональна програма 

DARE)   

Ганна СТЕЦЕНКО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 



Понеділок  

23 грудня 
 Вівторок 

24 грудня 
Середа 

25 грудня 

Четвер  

26 грудня 

         П’ятниця  

        27 грудня 

Субота 

28 грудня 

Бесіди за 

чаюванням в 

Соціальній квартирі 

(19.00-21.00) 

 Ганна СТЕЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьківський 

клуб. Групи по 

корекції 

залежностей – 

созалежностей 

(Заклад 

соціального 

захисту 

безпритульних 

дітей і навчально-

методичного 

супроводу у 

Дарницькому 

районі м. Києва 

«Віра в життя»)  

(18.00-20.00) 

-Ганна 

СТЕЦЕНКО  

 

Клуб мам, які 

проживають в 

ЦМД (18.00-20.00) 

 

 

 

 Методична робота: 
навчання, зустрічі 

інтервізійної групи, 

вебінари Для фахівців 

психологічного 

напрямку:  

(15.00-17.00)-  

Ганна СТЕЦЕНКО 

    Відео-клуб для людей 
поважного віку – (10.00 - 

12.00)  

Надія КУЦЬ 

-Бесіди за чаюванням  
(18.00-20.00) – 

Віра КОШІЛЬ 

 

Молодіжний відео клуб   

(Заклад соціального 

захисту безпритульних 

дітей і навчально-

методичного супроводу у 

Дарницькому районі          

м. Києва «Віра в життя»). 

(18.00-20.00) – Надія 

ЮФЄРЄВА 

Майстер клас у 

перукарській 

майстерні 

(центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді) 

(14.00 – 15.00) 

Ксенія НЄЖНІК 

Зустріч з успішною 

людиною Дарниці    

(Центр інтегративного 

професійного 

навчання дітей та 

молоді). 

Група взаємодопомоги 
(Регіональна програма 

DARE) 

Ганна СТЕЦЕНКО.   

Бесіда на тему «Що 

означає бути добрим та 

турботливим? 

(Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

(Соціальний гуртожиток 

«Дім на половині 

дороги» 

(12.00-16.00) – Тетяна 

КЛІМОВИЧ 

 

Майстер клас по 

виготовленню 

мила 

(центр Матері та 

дитини) 

(11.00 – 12.00) 

 

 

 

Понеділок  

30 грудня 
Вівторок 

31 грудня 
 

   

Акція «Подаруй 

дитині сім’ю»  

 

 

 

 

 

 

 

Акція «Подаруй 

дитині сім’ю» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Керівник проектів та програм                                                                          Надія  КУЦЬ 


