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Родинна кімната-музей БФ «Асперн».
Історія власної сім’ї та сімейні традиції для кожної людини є найважливішими. В
якому куточку світу живе родина, там її коріння та цінності. Україна традиційно належала
до країн з високим рівнем шлюбності, але останнім часом руйнуються традиційні
стереотипи і відмічається перехід до західної моделі шлюбності, зокрема спостерігається
збільшення незареєстрованих шлюбів, зростання віку вступу до першого шлюбу, другийтретій шлюб, тощо. Нині особливо відображені глибинні зміни й протиріччя між
традиційними цінностями та сучасними шлюбно - сімейними відносинами, ролі сім’ї як
осередка суспільства. І все це має негативний вплив на підростаюче покоління.
З метою звеличення родинних зв’язків і збереження історії родин, в БФ «Асперн» була
створена родинна кімната-музей з експонатами історичної спадщини, з відтворенням
побуту української родини. Побут української родини з атрибутами: піччю, глиняним
посудом, колискою, столами, костюмами тощо - це висвітлення історії, культури і традицій
української сім’ї.
Без сумніву, сімейні цінності, під якими розуміються звичаї і традиції, що
передаються з покоління в покоління, формуються в дитинстві під впливом того, що дитина
бачить і відчуває в своїй родині, переживає разом з батьками - радість і горе, благополуччя
або проблеми і труднощі. Збереження сімейних цінностей є основним завданням у нашій
діяльності.
Тому очевидно, що родинна кімната-музей дозволить гостям поринути в історію
життя української родини, зануритись в цінності шлюбу та сім’ї, сприятиме пізнанню
історії свого роду, збереженню відносин між поколіннями в родині.
Якщо Ви зацікавлені в підтримці роботи родинної кімнати-музею, Ви не байдуже
ставитесь до виховання молоді з питань сім’ї і маєте свої ідеї, ми радо Вас зустрінемо.
Якщо Ви можете фінансово підтримати нашу програму, наша подяка не буде мати
меж.
ДЯКУЄМО ВСІМ ХТО НАС ПІДТРИМУЄ:

Випускається з метою, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини стало краще .
Робимо все можливе для цього вже 20 років.
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Благодійна організація «Фонд «Асперн» Код ЄДРПОУ 21705897
р/р № UA553808050000000026007427598 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805;
р/р №UA863218420000026002053032922 в Київському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО
321842.
Громадська організація «ВІРА В ЖИТТЯ» Код ЄДРПОУ 41094100
р/р № UA263808050000000026000562557
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО
380805МФО 380805.
Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність (UAH, USD, EUR)
Тел. (044) 332-15-41, (044) 332-15-43
Більше інформації про діяльність Фонду: aspern.com.ua
facebook.com/aspern.pr
instagram.com/fondaspern.
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День матері.
Київська міська
державна
адміністрація

Дарницька районна у
м. Києві державна
адміністрація

Університет менеджменту освіти НАПНУ, Агенство нерухомості «ALL STAR»,
Гімназія 237 м. Києва, Спеціалізована школа №124 м. Києва
з поглибленим вивченням інформаційних технологій.
Завдяки нашим благодійникам умови проживання дітей покращуються. Ми дуже вдячні:
Андрію ВАЛЬЧУКУ
Василю ЛОЗОВОМУ
Віктору ТРУСУ
Вінсенту АМУРСЬКОМУ
Віталію ПАВЛИКУ

Євгенії КОЛОМІЙЧЕНКО
Євгенії СПИСОВСЬКІЙ
Дмитру ЯРЕМЧУКУ
Кирилу КОНЬКОВУ
Лесі ГРИЦИШИН

Миколі КАЛАШНИКУ
Наталії ЄВТУШЕНКО
Наталії ШИШМАН
Наталії ЛУК’ЯНЕНКО
Олексію ШЕВЧУКУ

Петру ЗАХАРЧЕНКУ
Тетяні КАЛИТИНІЙ
Тетяні ОЛЕЩЕНКО
Юрію СУЛИЗІ
Ярославу ЛАГУТІ

Інформаційний бюлетень «Аспернчик» - Редактор Віра КОШІЛЬ
Видавник - Благодійна організація Фонд «Асперн» та ГО «Віра в життя»
Помічники редактора: Надія КУЦЬ, Тетяна КЛІМОВИЧ , Юлія РОМАНЕНКО, Ганна СТЕЦЕНКО, тел.: (044)332 15 43.
Набір, верстка – Катерина БАЗІЛЬЧУК , Андрій РАДУЛОВ.
Інформаційний бюлетень розповсюджується безкоштовно
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В Україні з кожним роком все більше і більше українців
вітають мам, бабусь зі святом матері. В цей день дарують квіти,
листівки, солодощі. Діти самостійно роблять подарунки або співають
пісні, декламують вірші для матусь. Привітати може і чоловік
дружину, подякувати за дитину; жінка свою свекруху або чоловік
тещу. День матері в Україні - це ще один шанс для нашого народу
зміцнити зв'язок між поколіннями.
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей БФ
«Асперн» - це родина для дитини, яка залишилась без батьківської
турботи. Ми прагнемо зберегти дитячі почуття до матері, тому в цей
день, ми запрошуємо мам до центру та організовуємо привітання зі
святом. Діти чекають мам, пишуть їм листи, готують вітальні листівки та роблять різні
поробки власноруч. Всі ми розуміємо, що вартість подарунка не має значення, значенням є
прояв уваги та любові.
Не забувайте і про День батька, який відзначається в третю неділю червня. Якщо
Ваші батьки живуть далеко, телефонуйте їм частіше, адже вони так цього чекають.
www.aspern.org.ua
1 стр.
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Креативний розвиток:
уяви та фантазії дітей дошкільного віку.

Роль сім'ї в розвитку суспільства.

Обдарованість кожної дитини формується завдяки природним і соціальним факторам
її життя. Природні фактори дитини закладено генетично, а соціальні - залежать від умов, в
яких проживає дитина. Фундаментом стійкої особистості, насамперед, є сім’я, а навколо неї
зовнішнє середовище: дошкільний заклад, школа, тощо.
На жаль, діти, які тимчасово проживають в центрі
соціально - психологічної реабілітації, не можуть проживати
в своїх сім’ях. Соціально-емоційний компонент у таких дітей
низький, переважає педагогічна запущеність, відсталий
розвиток, закритість, відсутня мотивація. Тому завданням
фахівців центру, які тимчасово замінюють батьків,
організувати комплексний підхід допомоги для кожної
дитини, а для групи дітей – спільні заняття. Особливо це
актуально в даний час - в період карантину та самоізоляції.
Так, 8 квітня 2020 в центрі проходило заняття "Подолання емоційної напруги за
допомогою малюнку". Діти створювали власну весняну картину, доповнювали думки один
одного та працювали в позитивній атмосфері.
Завдяки таким заняттям, у дітей підвищується рівень комунікації та розвивається
креативне мислення, а також діти навчаються бути дружніми і допомагати один одному.
Ви також можете провести таке заняття у себе вдома та трішки зняти втому, адже
психологічне здоров’я кожного члена родини дуже важливе для всієї родини.
Просимо підтримати тих, в кого немає поруч люблячих батьків, тим дітям, які
проживають в Дитячому центрі. Це зробити можна, перерахувавши прийнятну для
Вас пожертву на один з наших рахунків.

Сімейна кімната БФ «Асперн»
Місія нашого фонду – це благополуччя дітей у здорових
та щасливих сім’ях. Тому в Дитячому центрі було прийнято
рішення створити сімейну кімнату.
Сімейна кімната - це інноваційна ідея некомерційного
формату і створена з метою підтримки сімейних цінностей та
розвитку дружніх відносин між сім’ями в територіальній
громаді Дарницького району. Це і турбота про кожну сім’ю, де
батьки разом з дітьми можуть цікаво та корисно провести свій
час: поспілкуватись, переглянути фільми, мультфільми,
випити запашну каву, гарячий чай з цукерками, тощо.
Як можна скористатись такою можливістю? Після
припинення карантину, Ви можете зателефонувати за
номером 044 332 15 43 та детально дізнатись про заходи в
нашій сімейній кімнаті, запросити свою родину та родини
друзів. Ви отримаєте місце, посмішку, тепло і доброзичливу
атмосферу. А саме головну Вашій сім’ї почнеться цвітіння
відносин. Просимо зробити пожертву для підтримки роботи сімейної кімнати.
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Щаслива сім'я - це основа здорового суспільства. З дружньої сім'ї починається
правильна соціалізація дитини, бо в ранньому віці вона вбирає в себе все переважно від
батьків. Якщо між батьками зберігаються шлюбні узи, то для дитини це найкращий приклад
розвитку. Також від батьків малюк дізнається про добро і відокремлює зло, вчиться
справедливості, засвоює норми поведінки. У сім'ї закладаються основи розвитку майбутньої
особистості. А ось якими вони будуть, залежить від взаємовідносин батьків і дітей.
Найголовнішим, що повинна забезпечити сім'я, - це любов до дитини, показати та навчити
любові до ближнього, до всього, що та хто оточує дитину. Також перед родиною стоїть не
менш важливе завдання - навчити дитину бути відповідальною. Прийняття на себе
відповідальності за свої вчинки – це частина процесу становлення здорової дорослої
людини. Моральні якості, придбані в дитинстві, стають основою для подальшого розвитку
особистості. Доведено, що діти вибудовують своє життя, спираючись на ту модель
поведінки, яку засвоїли в дитинстві від своїх батьків. Дитину потрібно з дитинства привчити
до того, що батькам треба довіряти. Тоді малюк буде ділитися з ними своїми позитивними
почуттями, а також страхами та переживаннями.
Взаємовідносини, побудовані на повазі, підтримці і доброзичливості, сприяють
емоційному здоров'ю всіх членів родини. Особливо це важливо для дитини, яка тільки
почала пізнавати світ і шукає своє місце в ньому. Завдання батьків - допомогти малюкові
розкрити свій потенціал, дозволити йому бути собою і забезпечити йому щасливе
дитинство. Батькам варто розуміти, що тільки, відчуваючи себе в безпеці, у малюка
розвивається здорова впевненість у собі.
Просимо по можливості підтримати програму по роботі з сім’ями,
перерахувавши фінансову допомогу на один з наших рахунків.

Історія двох сестер.
Аліна, 8 років і Марійка, 6 років, (імена були змінені в
інтересах дитини) привезли в центр соціально – психологічної
реабілітації дітей з лікарні в 2019 році. Батько дітей помер, а мама
проходила реабілітацію від позбавлення шкідливих звичок.
Емоційний стан дітей був дуже нестійким. Діти постійно зі страхом
згадували минуле і не хотіли повертатись до себе додому, де їх
ображав співмешканець бабусі. Вони дуже сумували за мамою,
кожного дня чекали її дзвінка і з радістю розповідали про своє
життя в центрі. З часом дівчатка почали відкриватися, розповідали
про свої тривоги, переживання. При співпраці з Дарницькою
районною адміністрацією, вчасно Аліну влаштовали до школи.
Вона дуже хотіла вчитись. А Марійку навчали по індивідуальній
програмі та готували до школи. Фахівці центру постійно
підтримували зв'язок з мамою та надавали рекомендації як
покращити батьківський потенціал.
Пів року діти очікували на зустріч з мамою. І ось прийшов той день. Діти з самого
ранку рахували хвилини, коли побачать маму. А побачивши схопили її за руки та не
відпускали.
Всі діти хочуть бути зі своїми батьками - і це велике щастя, коли батьки і діти разом.
БФ "Фонд "Асперн" та ГО "Віра в життя" роблять все, щоб діти, які є нашими
підопічними були щасливі саме сьогодні. Просимо підтримати пожертвою діяльність.
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