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План роботи програм БФ «Асперн» в
Дарницькому районі м. Києва
на період з 01 січня по 31 грудня 2020 р.

Київ – 2019

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
Робота медичного кабі нету
(понеділок-п'ятниця):
первинне обстеження дітей, щоденний
огляд, проведення медичного
обстеження вузькими спеціалістами,
профілактика, лікування.

Літнє оздоровлення:
Розподілення дітей по санаторіях, в
залежності від індивідуальних по треб.

Госпіталізація в лікарні
Профілактика здорового способу
життя:
проведення бесід про важливість
дотримання особисто ї гігієни,
роз’яснювальна робота стосовно
шкідливих звичок тощо.

Психологічний

Соц іально-економ ічний

Соц іально-педагог ічний

Робота психологічного кабі нету
(згідно графі ку):
- психо діагностика;
- індивідуальна та групова робота ;
- психо логічна підтримка;
- психо логічне 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.

Пед агогічний супровід дітей (щодня):
- гармонійний всеб ічний розвиток, розвиток
навичок самообслуговування, соціальна адаптація;
- організація змістовного дозвілля (ведення гур тків,
ігри, конкурси, День іменинника, відвідування
театрів, музеїв, кіно театр ів, дельфінаріїв і т.д.);
- супровід дітей на культмасові заходи.

Робота кімнати г ігієни (щод ня):
дотримання особисто ї гігієни,
розвиток бережного та о хайного
ставлення до зовнішнього вигляду та
одягу.

Робота «Банку одягу» (щодня):
отримання необ хідного о дягу та
взуття.
Транспортні послуги (пості йно):
транспортування дітей до школи та зі
школи, розвозка на ку льтмасові
заходи тощо.

Програма «Школа після школи»
(понеділок-п'ятниця):
- допомога у виконанні домашніх завдань;
- розвивальна робота з дітьми дошкільного та
молодшого шкільного віку.

Напрями роботи Соціального гуртожитку «Дім на половині дороги»
Соціально-медичний
Збереження, підтримка та о хорона
здоров’я дітей-сир іт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Профілактика здорового способу життя
-проведення бесід про важливість
дотримання особисто ї гігієни,
роз’яснювальна робота стосовно
шкідливих звичок тощо.

Соціально-психологічний

Соціально-економічний

Соціально-пед агогічний

Надання щоденних послуг:
- консультування з питань психічно го
здоров’я та поліпшення взаємин з
оточуючим соціальним середовищем;
- застосування мето дик
психодіагностики, спрямованих на
вивчення соціально-психо логічних
характеристик дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування з метою її психологічної
корекції або психо логічної
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 ху дожній
діяльностях, трудо терапія, а також залучення до
волонтерсько ї роботи.

Соціально - юридичний
Надання консультацій з питань
чинного законодавства, здійснення
захисту прав та інтересів дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківсько го
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
Надання соціальних послуг з ремонту одягу
Проведення творчих майстер-класів,
відповідно до графіка: - швейна майстерня,
взуття, послуг перукаря, столяра для
зустрічей з відомими людьми, проведення
столярна майстерня, дизайн-студія, взуттєва
малозабезпечених верств населення
культурно-масових заходів, екскурсій,
майстерня, перукарська майстерня, гурток
Дарницького району
м. Києва.
презентацій.
комунікативної англійської мови.
Виготовлення сувенірної продукції.
Зустрічі з представниками різних професій,
співпраця з Центром зайнятості.

Напрямки роботи Центру матері та д итини
Соціально-медичний

Соціально-психологічний

Соціально-економічний

Соціально-пед агогічний

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 соціальноекономічної незалежності
вагітних жінок та матерів з
дітьми, навчання
матеріальному
самозабезпеченню, навчання у
формуванні власного бюджету.
Соціально - юридичний
Надання консультацій з питань
чинного
законодавства,
здійснення захисту прав та
інтересів вагітних жінок та
матерів з дітьми (сприяння в
оформленні документів тощо)

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.

Напрямки роботи програми DARE
Соціально- культурний
Педагогічно-психологічний
Надання щоденних послуг:
Екскурсії для сімей
- cоціально-педагогічних
Сімейні зустрічі
послуг для дітей
- психологічні консультації для
батьків

Соціально-пед агогічний

Програма «Позитивне батьківсто»
-групи взаємодопомоги для батьків
- лекції для батьків
-тренінги для батьків

План роботи фандрайзера Благодійного Фонду «Асперн» у Дарницькому районі м. Києва
Напрями роботи проекту
Збереження наявних ресурсів передбачає:
Деверсифікація наявних ресурсів

1. Реалізація стратегії по
збереженню ресурсів.

2.Підтримання сформованої
бази лояльних до організації
донорів,
стейкхолдерів;
організація та проведення
особистих
зустрічей,
проведення
презентацій
роботи Фонду;

3.Побудова

Регулярне інформаційне
наповнення новин сайту,
соціальних сторінок фейсбук та
інстаграм Фонду про події, які
відбулись чи мають статись,
(допомога дітям, благодійні
акції, поява нових партнерів,
результати фандрейзингових
акцій, фінансовий збір).
Кожного тижня, відповідно до
потреб.

2.1. Емейлрозсилка: запрошення
на заходи; привітання з днем
народження,
професійними
святами та державними.
Відповідно до потреб.
2.2. Подяки за допомогу та
подарунки своїми руками.
Відповідно до потреб.
2.3. Презентація + відео роботи.
При зустрічі.
довгострокових 3.1.Створення
позитивної,

Пошук і залучення нових ресурсів:
1.Моніторинг нових пропозицій
і тендерів, оголошених
міжнародними організаціямидонорами, пошук потенційних
довгострокових партнерів серед
міжнародних організацій,
бізнес-структур та проектів
організованих державою;

Канали пошуку фінансування:
1.1.Участь у проектах Соціального
замовлення в м. Києві. За
наявності.

1.2.
Що
неділі
моніторинг:
https://gurt.org.ua/
http://zrda.org/grants/
http://www.bearr.org/RU/
https://www.prostir.ua/category/grants/
Також підписані на телеграм канал
Гурт.
1.3. Що неділі моніторинг
оголошень благодійних проектів від
бізнес структур, посольств.
2. Розробка пропозицій для
грантових конкурсів (поточних і
перспективних),
організація
спеціальних заходів по збору
коштів;

2.1.Підготовка проектів на грантові
замовлення. Відповідно пропозиції.
2.2. Організація проведення
благодійних акцій, заходів, ярмарок.
Відповідно до можливостей.

відносин
з
донором, доброзичливої атмосфери.
розбудова волонтерства.
3.2.Цілеспрямоване
використання коштів донора.
3.3.Частина донорів можуть бути
волонтерами.

4. Інформаційний бюлетень.

2.3. Благодійні акції виробами, які
виготовляються клієнтами Фонду.
За наявності.

4.1. Випуск та розповсюдження
інформаційних
бюлетнів
«АспернЧик».

2.4. Звернення до бізнес-структур з
пропозиціями та міні-проектами.
Що місяця.

3.
Написання
коригування
звітності.

звітів
або 3.1. Звіт по роботі проекту річні,
проектної піврічні.
3.2. Фінансовий звіт про
використані кошти вчасно
розміщувати на сайті.

4. Інформаційний бюлетень.

4.1. Випуск та розповсюдження
інформаційних бюлетнів
«Аспернчик».

План роботи програм БФ «Асперн» на cічень 2020 року
1.Благодійна акція: «Здорова дитина – щаслива дитина»
2.Благодійна акція: «Іграшка надії».
3.Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок

Вівторок

Середа
1 січня

Новий рік

Понеділок (2)
6 січня

Вівторок (2)
7 січня

Свято Різдва
Проведення занять Христового
- Коляда
в майстернях :
(Соціальний
(3 модуль):
гуртожиток «Дім а

Середа (2)
8 січня
Інтервізійна зустріч
з емоційного
розвантаження
фахівців БФ «Асперн»
(11.00-12.30) -

Четвер (1)
2 січня

П’ятниця
3 січня
Засідання комісії з Група
взаємодопомоги
питань захисту
сім’ям СЖО та
прав дітей
ін.-.
(всі центри)
(Регіональна
(15.00-17.00)
програма DARE)
Уроки творчого
(17.00-19.00) розвитку
Ганна
( 15.00-17.00)
Проведення занять СТЕЦЕНКО
в майстернях
СОУП сесії в
(3 модуль):
рамках програми
Дизайн – студія
DARE
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
СОУП сесії в
рамках програми
DARE
Четвер (2)
9 січня
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)

П’ятниця (2)
10 січня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE
16.00 Зустріч з
представниками

Субота
4 січня
Програма
«Подаруй дитині
Різдво»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)

Субота(2)
11 січня
Екскурсія дітей в
Кідзвілл
(всі проекти)
(11.00-14.00) –
Ірина СІМОРА

Неділя
5 січня
-Святий вечір.
Приготування
вечері та куті
(18.00-21.00)
(Соціальний
гуртожиток «Дім
а половині
дороги»)
Програма
«Подаруй дитині
Різдво»
(Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей)

Неділя (2)
12 січня

Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);

половині дороги»)
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)
Святий вечір.
Приготування вечері Уроки творчого
розвитку
та куті
(14.00-16.00)
(18.00-21.00)
Проведення
(Соціальний
занять
в
гуртожиток «Дім а
половині дороги»)
майстернях
Програма «Подаруй (3 модуль):
дитині Різдво»
Швейна майстерня
(Центр соціально(15.00 – 19.00);
психологічної
Дизайн – студія
реабілітації дітей)
(15.00 – 19.00)
СОУП сесії в
СОУП сесії в
рамках програми
рамках програми
DARE
DARE
Понеділок (3)
13 січня

Вівторок(3)
14 січня

Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
( 15.00-17.00)
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська
мова
(15.00 - 19.00).

Середа (3)
15 січня

Ганна СТЕЦЕНКО

компанії «Енергія
води».
Проведення занять Базільчук К.М.
в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

Четвер (3)
16 січня

П’ятниця (3)
17 січня
Індивідуальна
Інтервізійна
зустріч
СОУП
сесії в
Засідання
комісії
з
Проведення занять
робота з матерями з емоційного
питань
захисту рамках програми
в майстернях :
та сім`ями програм розвантаження
прав
дитини DARE
(3 модуль):
БФ «Асперн».
фахівців БФ «Асперн» БФ»Асперн»
Швейна майстерня
(14.00 – 18.00)
(11.00-12.30) (всі
проекти)
(15.00 – 19.00);
Ганна СТЕЦЕНКО Ганна СТЕЦЕНКО
(15.00-17.00)
Уроки творчого
Індивідуальна
розвитку
робота з матерями Уроки творчого
Проведення занять
(15.00-17.00)
та сім`ями програм розвитку
в майстернях
(14.00-16.00)
БФ «Асперн».
(3 модуль):
Проведення
Проведення занять в
(09.00 – 18.00)
Дизайн – студія
Ганна СТЕЦЕНКО
занять
в майстернях:
(15.00 – 19.00).
майстернях
Швейна майстерня
Англійська мова
Індивідуальні
(3 модуль):
(15.00 – 19.00);
(15.00 - 19.00).
консультації
Швейна майстерня Англійська
мова
психолога за
(15.00 – 19.00);
(15.00 - 19.00).

Субота(3)
18 січня

Неділя (3)
19 січня

попереднім записом

Понеділок (4)
20 січня

Дизайн – студія
(15.00 – 19.00)
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Вівторок (4)
21 січня
Індивідуальна
робота з матерями
Проведення занять та сім`ями програм
в майстернях :
БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
(3 модуль):
Ганна СТЕЦЕНКО
Швейна майстерня
Уроки творчого
(15.00 – 19.00);
розвитку
(14.00-16.00)
Індивідуальна
робота з матерями Проведення
та сім`ями програм
занять
в
БФ «Асперн».
майстернях
(09.00 – 18.00)
(3 модуль):
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
Швейна майстерня
консультації
(15.00 – 19.00);
психолога за
Дизайн – студія
попереднім записом (15.00 – 19.00
Клуб мам,які
проживають в
ЦМД
(18.00-20.00)
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Бесіди за чаюванням - (18.00-20.00)
Віра КОШІЛЬ
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Середа (4)
22 січня

Четвер (4)
23 січня
Проведення занять
Інтервізійна зустріч
в майстернях
з емоційного
(3 модуль):
розвантаження
Дизайн – студія
фахівців БФ «Асперн»
(15.00 – 19.00).
(11.00-12.30) Англійська мова
Ганна СТЕЦЕНКО
(15.00 - 19.00).
Уроки творчого
День іменинника
розвитку
(16.00-17.00)
(15.00-17.00)
Проведення занять в Майстер клас у
перукарській
майстернях:
майстерні
Швейна майстерня
. (15.00-17.00)
(15.00 – 19.00);
(Центр
Англійська
мова інтегративного
(15.00 - 19.00).
професійного
навчання дітей та
СОУП сесії в рамках
молоді) програми DARE
Ксенія НЄЖНІК

П’ятниця (4)
24 січня
Тематична бесіда,
присвячена Дню
Соборності
України «Соборна
матиУкраїна
одна на всіх ,як
оберіг» (соціальні
педагоги)
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Субота (4)
25 січня

Понеділок (5)
27 січня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);

Вівторок (5)
28 січня
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
Індивідуальна
розвитку
робота з матерями (14.00-16.00)
та сім`ями програм Проведення
БФ «Асперн».
занять
в
(14.00 – 18.00)
майстернях
Ганна СТЕЦЕНКО
(3 модуль):
Індивідуальні
Швейна майстерня
консультації
психолога за
(15.00 – 19.00);
попереднім записом Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
СОУП сесії в
рамках програми
DARE
15.00
Зустріч з
представниками
компанією
Ін Тайм.

Середа (5)
29 січня
Інтервізійна зустріч
з
емоційного
розвантаження
фахівців БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська
мова
(15.00 - 19.00).
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
Бесіди за чаюванням
- (18.00-20.00) –
Віра КОШІЛЬ
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Тренінг для
працівників центрів
по роботі з молоддю
та наставниками
«Самоорганізаційні
Учбові простори»

Четвер (5)
П’ятниця (4)
30 січня
31 січня
Проведення занять СОУП сесії в
рамках програми
в майстернях
DARE
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Зустріч
з
успішною
людиною Дарниці
(Центр
інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді).
(16.00-17.00)
–
Надія КУЦЬ
Тренінг
для
працівників центрів
по
роботі
з
молоддю
та
наставниками
«Самоорганізаційні
Учбові простори»

План роботи програм БФ «Асперн» на лютий 2020 року
1.Благодійна акція: «Здорова дитина – щаслива дитина»
2. Благодійна акція: «Іграшка надії».
3.Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок
Вівторок
Середа
3 лютого
4 лютого
5 лютого
Інтервізійна
зустріч
з
емоційного розвантаження
фахівців БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Проведення
занять
в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова
(15.00 19.00).
Уроки творчого розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Четвер
6 лютого
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

П’ятниця
7 лютого

Профiлактична
бесiда на тему:
«Здорове
харчування».
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)

Субота
8 лютого
Мовний ранок
«У мові моїй краса і
неповторність»
(11.00-11.30)
Соціальний педагог
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Навчання- важливі аспекти
життя.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Понеділок (2)
10 лютого

Вівторок (2)
11 лютого

Середа (2)
12 лютого

Четвер (2)
13 лютого

П’ятниця (2)
14 лютого

Субота (2)
15 лютого

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Проведення занять в
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом
Понеділок
17 лютого
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Проведення занять в
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Проведення
занять
в
майстернях:
Індивідуальна
робота з матерями та Швейна майстерня
сім`ями програм БФ (15.00 – 19.00);
«Асперн».
Англійська мова
(15.00 (14.00 – 18.00)
19.00).
Ганна СТЕЦЕНКО
Методична робота: обробка
Проведення занять робочого
матеріалу,
в майстернях
оформлення документації.
(3 модуль):
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
Швейна майстерня
спілкування /Позитивне
(15.00 – 19.00);
батьківство» тема:
Дизайн – студія
Стресостійкість важливе у
(15.00 – 19.00
житті.
СОУП сесії в рамках
(16.00-18.00) Ганна
програми DARE
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Вівторок
Середа
18 лютого
19 лютого

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Інтервізійна
зустріч
з
емоційного розвантаження
фахівців БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Проведення
занять
в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова
(15.00 19.00).
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Професію розвиваємо з

СОУП сесії в
рамках програми
DARE
Книжкова
виставка»Незалежна
Україна: історія і
сучасність»
Вікторія ЛІЩИНА

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Четвер
20 лютого

Тренінг
по
фасилітації
в
рамках
програми

П’ятниця
21 лютого
Уроки безпеки
«Коробка сірників
мала, та наробити
може зла»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)

Субота
22 лютого
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

дитинства.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Понеділок
24 лютого

Вівторок (4)
25 лютого

Середа
26 лютого

DARE

Четвер
27 лютого

Субота
29 лютого

П’ятниця
28 лютого
Методична робота: обробка Проведення занять Майстер клас у
робочого матеріалу,
перукарській
Благодійний
в майстернях
Індивідуальна
Індивідуальна робота
майстерні
ярмарок на
(3 модуль):
робота з матерями та з матерями та сім`ями оформлення документації.
Проведення
занять
в
(центр
Масляній
сім`ями програм БФ програм
Дизайн – студія
БФ
інтегративного
(10.00-15.00)
майстернях:
«Асперн».
«Асперн».
(15.00 – 19.00).
професійного
СОУП сесії в
Швейна майстерня
(09.00 – 18.00)
(14.00 – 18.00)
Англійська мова
навчання дітей та рамках програми
Ганна СТЕЦЕНКО
(15.00 – 19.00);
Ганна СТЕЦЕНКО
(15.00 - 19.00).
молоді)
DARE
Проведення занять в Проведення занять Англійська мова
(15.00 - Зустріч з успішною (14.00 – 15.00)
майстернях :
в майстернях
19.00).
людиною Дарниці
Ксенія НЄЖНІК
(3 модуль):
(центр
(3 модуль):
інтегративного
Швейна майстерня
Група взаємодопомоги
Швейна майстерня
професійного
(15.00 – 19.00
«Клуб батьківського
(15.00 – 19.00);
навчання дітей та
спілкування /Позитивне
Дизайн – студія
молоді)
батьківство» тема:
Індивідуальні
(15.00 – 19.00
(16.00-17.00)- Надія
Планування зайнятості у
консультації
СОУП сесії в рамках
КУЦ
житті
психолога за
програми DARE
(16.00-18.00) - Ганна
попереднім записом
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

План роботи програм БФ «Асперн» на березень 2020 року
1.Благодійна акція: «Здорова дитина – щаслива дитина»
2. Благодійна акція: «Іграшка надії».
3. Випуск інформаційної газети Аспернчик присвячений 20 річчю БФ «Асперн».
4.Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
2 березня
3 березня
4 березня
5 березня
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 Проведення занять в 19.00).
Проведення занять майстернях
Методична
робота:
в майстернях :
(3 модуль):
обробка
робочого
(3 модуль):
Швейна майстерня
матеріалу, оформлення
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
документації.
(15.00 – 19.00
Дизайн – студія
Група взаємодопомоги
Індивідуальні
(15.00 – 19.00
«Клуб батьківського
консультації
СОУП сесії в рамках
спілкування /Позитивне
психолога за
програми DARE
батьківство» тема:
попереднім записом
Умови розвитку дитини.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
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 соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)
(12.00-16.00)
–
Тетяна КЛІМОВИЧ
СОУП сесії в
рамках програми

П’ятниця
6 березня
Конкурс малюнків
«Мов на крилах диво –
птиці мчить красна
Весна - дівиця»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)

Субота
7 березня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

DARE

Понеділок
9 березня

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Вівторок
10 березня
Клуб мам,які
проживають в ЦМД
(щовівторка)
(18.00-20.00)

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
Проведення занять програм БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
в майстернях :
Ганна СТЕЦЕНКО
(3 модуль):
Проведення занять в
Швейна майстерня
майстернях
(15.00 – 19.00
(3 модуль):
Індивідуальні
Швейна майстерня
консультації
(15.00 – 19.00);
психолога за
Дизайн – студія
попереднім записом
(15.00 – 19.00
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
16 березня

Вівторок
17 березня

Середа
11 березня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Четвер
12 березня

П’ятниця
13 березня

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

. Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

Клуб молодої сім’ї
(Заклад соціального
захисту безпритульних
дітей і навчальнометодичного супроводу
у Дарницькому районі
м. Києва «Віра в життя»)
(18.00-20.00)
Віра
КОШІЛЬ
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)

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 соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)
(12.00-16.00)
–
Тетяна КЛІМОВИЧ

Середа
18 березня

Четвер
19 березня

Заняття зі здоров’я Проведення занять в Проведення занять в . Проведення занять

Субота
14 березня

П’ятниця
20 березня

Субота
21 березня
СОУП сесії в

«Повітря, сонце і
вода – для всіх
хвороб просто біда»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей
(12.00-16.00)
–
Тетяна ЛІМОВИЧ
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00

майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Майстер-клас у
майстерні флористики
та дизайну (Центр
інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді) –
Оксана АХРІМЕНКО
Індивідуальна
(15.00-16.00)
робота з матерями Уроки творчого
та сім`ями програм розвитку
БФ «Асперн».
(14.00-16.00)
(09.00 – 18.00)
Індивідуальна робота
Ганна СТЕЦЕНКО
з матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
Індивідуальні
(14.00 – 18.00)
консультації
Ганна СТЕЦЕНКО
психолога
за СОУП сесії в рамках
попереднім записом програми DARE
Понеділок
Вівторок
23березня
24 березня
Проведення занять Проведення занять в
в майстернях :
майстернях
(3 модуль):
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00);
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
День народження БФ
«Асперн»
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО

в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Тренінг
для
тренерів
(Регіональна
програма DARE)
Юлія РОМАНЕНКО

Уроки безпеки
рамках програми
«Коробка сірників мала,
DARE
та наробити може зла»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)
. (12.00-16.00) – Тетяна
КЛІМОВИЧ

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
Тренінг для батьків і (всі центри)
(15.00-17.00)
фахівців фонду
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
25 березня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Четвер
26 березня
.Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

Майстер
клас
у
Зустріч з успішною
взуттєвій
майстерні
Індивідуальна робота з
інтегративного людиною Дарниці
матерями та сім`ями (центр
(центр
програм БФ «Асперн». професійного навчання

П’ятниця
Субота
27 березня
28 березня
Вечір для молодих СОУП сесії в
мам «У нашім раї на рамках програми
землі нічого кращого DARE
немає, як тая мати
молодая
з
своїм
дитяточком малим»

Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Понеділок
30 березня

(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)

Вівторок
31 березня
Проведення занять в
Проведення занять майстернях
в майстернях :
(3 модуль):
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
Індивідуальна робота з
та сім`ями програм матерями та сім`ями
БФ «Асперн».
програм БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
Уроки творчого
консультації
розвитку
психолога за
(14.00-16.00)
попереднім записом СОУП сесії в рамках
програми DARE

дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Олександр КЛЄЩАР
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді)
(16.00-17.00) Надія КУЦЬ

План роботи програм БФ «Асперн» на квітень 2020 року
1.Благодійна акція: «Великодній кошик – дітям». Емеїлрозсилка стосовно акції.
2. Благодійна акція: «Путівка на мрію», «Відпочинок дітей».
3. Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Середа
1 квітня
Проведення занять
в майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Майстер-клас у швейній
майстерні
(центр інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(15.00 – 17.00)
Дана Марія ЛЕПЕЙКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-16.00)
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Навчання в радість дітям
і батькам.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках

Четвер
2 квітня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)
Проведення
конкурсу на тему:
«Моя власна казка»
(Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині
дороги»)
(12.00-16.00) – Тетяна
КЛІМОВИЧ

П’ятниця
3 квітня

Субота
4 квітня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

програми DARE

Понеділок
Вівторок
6 квітня
7 квітня
Проведення занять в Проведення занять
майстернях :
в майстернях
(3 модуль):
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
Уроки творчого
програм БФ
розвитку
«Асперн».
(14.00-16.00)
(09.00 – 18.00)
Майстер-клас у
Ганна СТЕЦЕНКО
майстерні
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Середа
8 квітня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)

Інтервізійна зустріч з
емоційного
флористики та
розвантаження фахівців
дизайну (Центр
БФ «Асперн»
інтегративного
(11.00-12.30) професійного
Ганна СТЕЦЕНКО
навчання дітей та
Група взаємодопомоги
молоді) –Оксана
«Клуб батьківського
АХРІМЕНКО
спілкування /Позитивне
(15.00-16.00
батьківство» тема:
Індивідуальна
Профілактика стресу
робота з матерями
виховання.
та сім`ями програм
(16.00-18.00) - Ганна
БФ «Асперн».
СТЕЦЕНКО
(14.00 – 18.00)
СОУП сесії в рамках
Ганна СТЕЦЕНКО
програми DARE
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Четвер
9 квітня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

П’ятниця
10 квітня

Субота
11 квітня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Понеділок
Вівторок
13 квітня
14 квітня
Проведення занять в Проведення занять
майстернях :
в майстернях
(3 модуль):
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
Акція «Допоможемо (15.00 – 19.00
дітям разом» в мережі
магазинів «Білла»
Уроки творчого
(12.30-18.30)
розвитку
Тетяна КЛІМОВИЧ
(14.00-16.00)
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Середа
15 квітня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Четвер
П’ятниця
Субота
16 квітня
17 квітня
18 квітня
Проведення занять в Конкурс
малюнків СОУП сесії в
майстернях
«Нумо,
пензлик, рамках програми
(3 модуль):
потанцюй,
гарну DARE
писанку малюй»
Дизайн – студія
(Центр
соціально(15.00 – 19.00).
психологічної
Англійська мова
реабілітації
дітей,
(15.00 - 19.00).
(Соціальний
Майстер
клас
у
гуртожиток «Дім на
взуттєвій майстерні
половині дороги»)
(центр
інтегративного Засідання комісії з
(12.00-16.00) – Тетяна
професійного навчання питань захисту прав
КЛІМОВИЧ
дітей
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Олександр КЛЄЩАР
Презентація роботи БФ
«Асперн» для молоді в
Центрі
зайнятості
Дарницького району
(10.00-11.00)
Надія КУЦЬ
Юлія РОМАНЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
Акція «Допоможемо
дітям разом» в мережі
магазинів «Білла»
(12.30-18.30)
Тетяна КЛІМОВИЧ
Сімейна екскурсія.
СОУП сесії в рамках
програми DARE

(всі центри)
(15.00-17.00)

Благодійна
акція
«Великодній сніданок
Акція «Допоможемо
дітям разом» в мережі
магазинів «Білла»
(12.30-18.30)
Тетяна КЛІМОВИЧ

Понеділок
20 квітня

Вівторок
21 квітня
Проведення занять
Проведення занять в в майстернях
майстернях :
(3 модуль):
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Акція «Допоможемо
дітям разом» в мережі
Уроки творчого
магазинів «Білла»
розвитку
(12.30-18.30)
(14.00-16.00)
Тетяна КЛІМОВИЧ
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Четвер
П’ятниця
Субота
23квітня
24 квітня
25 квітня
Проведення занять в .
Тематичний
Проведення занять в майстернях
Виховна
година, захід «Навіть
присвячена
річниці мирний атом
майстернях:
(3 модуль):
Чорнобильської
може бути
Швейна майстерня
Дизайн – студія
трагедії
бідою» до Дня
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00).
(Центр
соціально- Чорнобильської
Англійська мова (15.00 - Англійська мова
психологічної
трагедії
19.00).
(15.00 - 19.00).
реабілітації
дітей,
(Соціальний
СОУП сесії в
гуртожиток «Дім на рамках програми
Майстер
клас
у половині дороги»)
Уроки творчого
DARE
перукарській
розвитку
(12.00-16.00) – Тетяна
майстерні
(15.00-17.00)
КЛІМОВИЧ
(центр
інтегративного
Майстер –клас з
професійного
Майстер
клас
у
розпису писанок «А СОУП сесії в рамках
навчання
дітей
та
програми
DARE
перукарській
майстерні
вже недалечко
молоді)
червоне яєчко»
(центр інтегративного
(14.00 – 15.00)
професійного навчання
Зима така різна –
Ксенія
НЄЖНІК
дітей та молоді)
конкурс малюнків
День народження
(14.00 – 15.00)
(Центр соціальноБФ
«Асперн»
Ксенія НЄЖНІК
психологічної
реабілітації дітей)
(12.00-16.00)
–
Тетяна КЛІМОВИЧ
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Середа
22 квітня

Понеділок
27 квітня
Школа Ввічливості
«Живи, добро
звершай, та нагород
за це не вимагай»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги»)
(12.00-16.00) – Тетяна
КЛІМОВИЧ
Проведення занять в
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Вівторок
28 квітня
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Середа
29 квітня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Планування життя в
радість.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Четвер
30 квітня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Зустріч з успішною
людиною Дарниці
(Центр
інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді).
(16.00-17.00)

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

План роботи програм БФ «Асперн» на травень 2020 року
1.Благодійна акція: «З любов’ю до дитини».
2. Благодійна акція: «Путівка на мрію» або «Відпочинок дітей».
3. Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок
4травня
Конкурс малюнків
«На фронтових
дорогах кував
солдат Перемогу»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги»)
(12.00-16.00)
–
Тетяна КЛІМОВИЧ
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом
Початок благодійної
акції «З любов ю до
дитини»
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Вівторок
5 травня

Середа
6 травня
Проведення занять в Проведення занять в
майстернях:
майстернях
Швейна майстерня
(3 модуль):
(15.00 – 19.00);
Швейна майстерня
Англійська мова (15.00 (15.00 – 19.00);
19.00).
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Майстер-клас у швейній
майстерні
Майстер-клас у
(центр інтегративного
майстерні
професійного навчання
флористики та
дітей та молоді)
дизайну (Центр
(15.00 – 16.00)
інтегративного
Дана Марія ЛЕПЕЙКО
професійного
Уроки творчого
навчання дітей та
розвитку
молоді) –Оксана
(15.00-17.00)
АХРІМЕНКО
Методична
робота:
(15.00-16.00
обробка
робочого
Уроки творчого
матеріалу,
оформлення
розвитку
документації.
(14.00-16.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальна робота Група взаємодопомоги
з матерями та сім`ями «Клуб батьківського
програм
БФ спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
«Асперн».
Розвиток людини –
(14.00 – 18.00)
позитив з дитинства
Ганна СТЕЦЕНК
(16.00-18.00) Ганна
СОУП сесії в рамках СТЕЦЕНКО

П’ятниця
Четвер
8 травня
7 травня
Проведення занять в СОУП сесії в
майстернях
рамках програми
DARE
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Субота
9 травня
День Перемоги

Понеділок
11 травня
Конкурс малюнків
«На фронтових
дорогах кував
солдат Перемогу»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги»)
(12.00-16.00)
–
Тетяна КЛІМОВИЧ
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

програми DARE

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Вівторок
12 травня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Середа
13 травня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Майстер-клас у
майстерні
флористики та
дизайну (Центр
інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді) –Оксана
АХРІМЕНКО
(15.00-16.00
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Четвер
14 травня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

П’ятниця
Субота
15 травня
16 травня
Бесіда
«Бережи СОУП сесії в рамках
одяг, доки новий, програми DARE
а здоров’я, доки
молодий »
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
Уроки творчого
гуртожиток «Дім
В рамках кампаії «З на
розвитку
половині
любов'ю до дитини"
(15.00-17.00)
дороги»)
Інтервізійна зустріч з Благодійний концерт
(12.00-16.00)
–
Всі програми)
емоційного
Тетяна
розвантаження фахівців (17.00-18.30)
КЛІМОВИЧ
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Сучасність що формує
людину.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
18 травня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00

Вівторок
19 травня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
Майстер-клас у
(09.00 – 18.00)
майстерні
Ганна СТЕЦЕНКО
флористики та
дизайну (Центр
Індивідуальні
інтегративного
консультації
професійного
психолога за
навчання дітей та
попереднім записом молоді) –Оксана
АХРІМЕНКО
(15.00-16.00
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)

Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм
БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
20 травня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Майстер
клас
у
взуттєвій майстерні
(центр
інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)

Четвер
21 травня

П’ятниця
Субота
22 травня
23 травня
СОУП
сесії в рамках
Екскурсія «Моє
Проведення занять в місто в історії моєї програми DARE
країни»
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дитини БФ»Асперн»
(всі проекти)
(15.00-17.00)

Фотовиставка «Що я
знаю про вишиванку»
Участь у флешмобі до
Методична
робота: Дня вишиванки.
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Тренінг для батьків і
фахівців фонду
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
25 травня

Вівторок
26 травня
Проведення занять в
Проведення занять майстернях
(3 модуль):
в майстернях :
Швейна майстерня
(3 модуль):
(15.00 – 19.00);
Швейна майстерня
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
Презентація роботи
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн» в Метро
кеш енд Кері
БФ «Асперн».
(11.00-12.00)
(09.00 – 18.00)
Тетяна КЛІМОВИЧ
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
27 травня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Збереження здоров`я
родини.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Четвер
28травня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).
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).
Святкування
Останнього дзвоника
для школярів.
(Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей)

П’ятниця
Субота
29 травня
30 травня
Підведення
СОУП сесії в рамках
підсумків
програми DARE
благодійної
кампаії
«З
любов'ю
до
дитини"
Гала
концерт
(12.00-16.00)
Надія КУЦЬ

План роботи програм БФ «Асперн» на червень 2020 року
Місячник профорієнтації та відпочинку
Куць Н.П.
1.Благодійна акція: «Путівка на мрію» або «Відпочинок дітей».
2.Випуск інформаційної газети Аспернчик №.
3.Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок
Вівторок
Середа
1 червня
2 червня
3 червня
Методична
робота:
обробка
робочого
Індивідуальна
матеріалу, оформлення
робота з матерями
документації.
СОУП сесії в
та сім`ями програм
Ганна СТЕЦЕНКО
рамках програми
БФ «Асперн».
Група взаємодопомоги
DARE
(09.00 – 18.00)
«Клуб батьківського
Ганна СТЕЦЕНКО
спілкування /Позитивне
Індивідуальна
Індивідуальні
батьківство» тема:
робота з матерями
консультації
Розвиток творчості –
та сім`ями програм
психолога за
елемент навчання
БФ «Асперн».
дитини.
попереднім записом (09.00 – 18.00)
(16.00-18.00) Ганна
Ганна СТЕЦЕНКО
СТЕЦЕНКО
Міжнародний день
СОУП сесії в рамках
захисту дітей
програми DARE
Понеділок
8 червня

Вівторок
9 червня

Середа
10 червня

Четвер
4 червня
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(9.00 – 14.00) – Надія
КУЦЬ
5.00-17.00)

Четвер
11 червня

П’ятниця
5 червня

П’ятниця
12 червня

Субота
6 червня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Субота
13 червня

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Клуб мам, які
проживають в ЦМД
(18.00-20.00)
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Міжнародний день
захисту дітей

Понеділок
15 червня

Вівторок
16 червня
Індивідуальна
Індивідуальна
робота з матерями робота з матерями
та сім`ями програм та сім`ями програм
БФ «Асперн».
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Клуб молодої сім’ї
(Заклад соціального
захисту безпритульних
дітей і навчальнометодичного супроводу у
Дарницькому районі
м. Києва «Віра в життя»)
(18.00-20.00) - Віра
КОШІЛЬ
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема: Стрес
– елемент життя і
зростання людини.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Середа
17 червня
Клуб молодої сім’ї
(Заклад соціального
захисту безпритульних
дітей і навчальнометодичного супроводу у
Дарницькому районі
м. Києва «Віра в життя»)
(18.00-20.00) - Віра
КОШІЛЬ
Сімейна екскурсія

Четвер
18 червня
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)

П’ятниця
19 червня

Субота
20 червня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

попереднім записом

СОУП сесії в рамках
програми D

Міжнародний день
захисту дітей
Понеділок
22 червня

Вівторок
Середа
23 червня
24 червня
Клуб мам, які
проживають в ЦМД Інтервізійна зустріч з
Індивідуальна
(18.00-20.00)
емоційного
робота з матерями
розвантаження фахівців
та сім`ями програм
Індивідуальна
БФ «Асперн»
БФ «Асперн».
робота
з
матерями
(11.00-12.30) (09.00 – 18.00)
та сім`ями програм Ганна СТЕЦЕНКО
Ганна СТЕЦЕНКО
БФ «Асперн».
Група взаємодопомоги
Індивідуальні
(09.00 – 18.00)
«Клуб батьківського
консультації
Ганна СТЕЦЕНКО спілкування /Позитивне
психолога за
СОУП сесії в
батьківство» тема:
попереднім записом рамках програми
Плануємо найближче
DARE
майбутнє – турбота в
радість.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Понеділок
29 червня
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Вівторок
30 червня
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Четвер
25 червня
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).

П’ятниця
26 червня
Тренінг по казкотерапії
(Заклад соціального
захисту безпритульних
дітей і навчальнометодичного супроводу
у Дарницькому районі
м. Києва «Віра в життя»)
(11.00-13.00)

Субота
27 червня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

План роботи програм БФ «Асперн» на липень 2020 року
1.Благодійна акція: «Путівка на мрію» або «Відпочинок дітей».
2.Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок

Вівторок

Середа
1 липня
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації,
здача
звітності.
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
6 липня
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом

Вівторок
7 липня
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
8 липня
Клуб молодої сім’ї
(Заклад
соціального
захисту безпритульних
дітей
і
навчальнометодичного супроводу у
Дарницькому
районі
м. Києва «Віра в життя»)
(18.00-20.00)
–
Віра
КОШІЛЬ
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
13 липня
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім

Вівторок
14 липня
Конкурсна програма
«Казковий
вернісаж»
(Центр
соціальнопсихологічної

Середа
15 липня
Клуб молодої сім’ї
(Заклад
соціального
захисту безпритульних
дітей
і
навчальнометодичного супроводу у

Четвер
2 липня
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Четвер
9 липня

Четвер
16 липня
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

П’ятниця
3 липня

Субота
4 липня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

П’ятниця
10 липня

Субота
11 липня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

П’ятниця
17 липня

Субота
18 липня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

записом

Понеділок
20липня
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом
Понеділок
27 липня
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом

реабілітації
дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині
дороги»)
Тетяна КЛІМОВИЧ
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Вівторок
21 липня
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Дарницькому
районі
м. Києва «Віра в життя»)
(18.00-20.00)
–
Віра
КОШІЛЬ
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Вівторок
28 липня

Середа
29 липня

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
22 липня
СОУП сесії в рамках
програми DARE

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Четвер
23 липня

П’ятниця
24 липня

Четвер
30 липня
Зустріч з успішною
людиною Дарниці
(Центр інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді).

П’ятниця
31 липня

Субота
25 липня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

План роботи програм БФ «Асперн» на серпень 2020 року
1.Благодійна акція: «Збираємо разом дітей, які не мають достатньої батьківської уваги в школу».
2.Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок
3 серпня
Індивідуальна
робота з
матерями та
сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом
Понеділок
10 серпня

Вівторок
4 серпня
Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Вівторок
11 серпня

Середа
5 серпня
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Клуб батьківського
спілкування
Майстер клас:
Психологія позитивного
батьківства
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
12 серпня
Методична
робота:
обробка
робочого
Індивідуальна
матеріалу, оформлення
робота
з
документації.
матерями
та
Індивідуальна
робота
з
Ганна СТЕЦЕНКО
сім`ями програм
матерями та сім`ями Клуб батьківського
БФ «Асперн».
програм БФ «Асперн». спілкування
(14.00 – 18.00)
(14.00 – 18.00)
Майстер клас:
Ганна
Ганна
СТЕЦЕНКО
Психологія позитивного
СТЕЦЕНКО
батьківства
Індивідуальні СОУП сесії в рамках
програми
DARE
(16.00-18.00) Ганна
консультації
СТЕЦЕНКО
психолога за
попереднім
СОУП сесії в рамках
записом
програми DARE

Четвер
6 серпня
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Четвер
13 серпня

П’ятниця
7 серпня

Субота
8серпня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

П’ятниця
14 серпня

Субота
15 серпня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Понеділок
17 серпня
Індивідуальна
робота з
матерями та
сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Акція
«Допоможемо
дітям разом» в
мережі
магазинів
«Білла»
(12.30-18.30)
Тетяна
КЛІМОВИЧ

Вівторок
18 серпня

Середа
19серпня

Клуб молодої сім’ї
(Заклад
соціального
захисту безпритульних
і
навчальноКлуб
мам,
які дітей
проживають в ЦМД методичного супроводу у
(18.00-20.00)
Дарницькому
районі
м. Києва «Віра в життя»)
Індивідуальна робота з (18.00-20.00)
–
Віра
матерями та сім`ями
КОШІЛЬ
програм БФ «Асперн». Сімейна екскурсія
(09.00 – 18.00)
СОУП сесії в рамках
Ганна СТЕЦЕНКО
програми DARE
СОУП сесії в рамках
Акція «Допоможемо
програми DARE
дітям разом» в мережі
магазинів «Білла»
(12.30-18.30)
Тетяна КЛІМОВИЧ

Четвер
20 серпня

П’ятниця
21 серпня

Субота
22 серпня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

П’ятниця
28 серпня

Субота
29 серпня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Акція «Допоможемо
дітям разом» в мережі
магазинів «Білла»
(12.30-18.30)
Тетяна КЛІМОВИЧ

Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом
Понеділок
24 серпня
Індивідуальна
робота з

Вівторок
Середа
Четвер
25 серпня
26 серпня
27 серпня
Клуб
мам,
які Інтервізійна зустріч з Зустріч з успішною
проживають в ЦМД емоційного
людиною Дарниці
(18.00-20.00)
розвантаження фахівців (Центр інтегративного

матерями та
сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом
Понеділок
31 серпня
Індивідуальна
робота з
матерями та
сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом

Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Клуб батьківського
спілкування
Майстер клас:
Психологія позитивного
батьківства
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

професійного
навчання дітей та
молоді).
Акція «Здрастуй,
школо». Екскурсія по
Дніпру.

План роботи програм БФ «Асперн» на вересень 2020 року
1.
Підтримай дитину в школі.
2.
Випуск інформаційної газети Аспернчик .
3.
Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок

Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Вівторок
1 вересня
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Середа
2 вересня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
Методична робота:
обробка робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Відповідальні стосунки в
родині.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)

Профілактична
бесіда: «Формування
навичок
здорового
способу життя у дітей
та підлітків»
(Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги»)
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
СОУП сесії в рамках
(14.00-16.00)
програми DARE

Четвер
3 вересня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

П’ятниця
4 вересня

Субота
5 вересня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

СОУП сесії в рамках
програми DARE
Понеділок
7 вересня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Вівторок
8 вересня
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Середа
9 вересня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Четвер
П’ятниця
Субота
10 вересня
11 вересня
12 вересня
СОУП сесії в
Проведення занять в Конкурс малюнків
рамках програми
«Малюємо мир»
майстернях
DARE
(Центр соціально(3 модуль):
психологічної
Дизайн – студія
реабілітації дітей,
(15.00 – 19.00).
(Соціальний гуртожиток
Англійська мова
(12.00-16.00) – Тетяна
(15.00 - 19.00).
КЛІМОВИЧ

Профiлактична бесiда
на тему: «Свiт без
шкiдливих звичок»
(Центр
соціальнопсихологічної
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
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)

Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Елементи уваги у
стосунках
взаєморозуміння.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)

Профілактична
бесіда на тему:
«Правила особистої
гігієни»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги»)
(12.00-16.00) – Тетяна
КЛІМОВИЧ

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Понеділок
14 вересня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Вівторок
15 вересня
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Профiлактична бесiда
«Шкiдливi звички»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині
(12.00-16.00) – Тетяна
КЛІМОВИЧ
Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
16 вересня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Майстер
клас
у
взуттєвій майстерні
(центр
інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Олександр КЛЄЩАР
Сімейна екскурсія
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Четвер
17 вересня

П’ятниця
Субота
18 вересня
19 вересня
СОУП
сесії в
малюнків
Проведення занять в Конкурс
«Нумо,
пензлик, рамках програми
майстернях
потанцюй, гарну осінь DARE
(3 модуль):
малюй»
Дизайн – студія
(Центр
соціально(15.00 – 19.00).
психологічної
Англійська мова
реабілітації
дітей,
(15.00 - 19.00).
(Соціальний гуртожиток
«Дім
на
половині
дороги»)
Засідання комісії з
(12.00-16.00) – Тетяна
питань захисту прав
КЛІМОВИЧ
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)
Профілактична
бесіда
на
тему:«Перехід вулиць,
доріг»
(Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги
(12.00-16.00) – Тетяна
КЛІМОВИЧ
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
21 вересня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Вівторок
22 вересня
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
28 вересня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня

Середа
23 вересня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Здоров`є родини.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Вівторок
Середа
29 вересня
30 вересня
Проведення занять
Проведення занять в
в майстернях
майстернях:
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);

Четвер
24 вересня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Зустріч з успішною
людиною Дарниці
(Центр інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді).
(16.00-17.00)

П’ятниця
25 вересня

Субота
26 вересня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Англійська мова (15.00 19.00).

Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Причини ризикової
поведінки.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

План роботи програм БФ «Асперн» на жовтень 2020 року
1.Листи з проханням підтримки.
2.Благодійна акція: «Добра кава-добра справа».
Фандрайзер БФ «Асперн».
Вівторок
Понеділок

Середа

Четвер
1 жовтня

П’ятниця
2 жовтня

Субота
3 жовтня

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)
Понеділок
5 жовтня

Вівторок
6 жовтня

Середа
7 жовтня

Четвер
8 жовтня

П’ятниця
9 жовтня
Проведення занять Проведення занять в Проведення занять в Проведення занять в Профiлактична
бесiда «Освiта в
в майстернях :
майстернях
майстернях:
майстернях
життi людини»
(3 модуль):
(3 модуль):
Швейна майстерня
(3 модуль):
(Центр соціальноШвейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
психологічної
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 (15.00 – 19.00).
реабілітації дітей,
Індивідуальна
Дизайн – студія
- 19.00).
Англійська мова (15.00
(Соціальний
робота з матерями
- 19.00).
(15.00 – 19.00
гуртожиток «Дім на
та сім`ями програм
половині дороги»)
БФ «Асперн».
Тренінг для тренерів
Індивідуальна робота з
Інтервізійна зустріч з
(12.00-16.00) –
(09.00 – 18.00)
(Регіональна програма Тетяна КЛІМОВИЧ
матерями та сім`ями
емоційного
Ганна СТЕЦЕНКО
DARE)
програм БФ «Асперн».
розвантаження
Юлія РОМАНЕНКО
(09.00 – 18.00)
фахівців БФ «Асперн»
Індивідуальні
Ганна СТЕЦЕНКО
(11.00-12.30) консультації
Ганна СТЕЦЕНКО
психолога за
Уроки творчого
Група
попереднім записом розвитку
взаємодопомоги «Клуб
(14.00-16.00)
батьківського
спілкування /Позитивне
СОУП сесії в рамках
батьківство» тема:
програми DARE
Навчання- важливі
аспекти життя.

Субота
10 жовтня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Понеділок
10 жовтня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Понеділок
19 жовтня

Вівторок
13 жовтня

Середа
14 жовтня

Четвер
15 жовтня

Проведення занять в Проведення занять в
майстернях
майстернях:
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00
Дизайн – студія
- 19.00).
(15.00 – 19.00

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Індивідуальна робота з
матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Вівторок
20 жовтня

Проведення занять Проведення
в майстернях :
майстернях

Майстер
клас
у
взуттєвій майстерні
(центр інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Олександр КЛЄЩАР

П’ятниця
16 жовтня

Субота
17 жовтня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

П’ятниця
23 жовтня

Субота
24 жовтня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
21 жовтня

Четвер
22 жовтня
Проведення занять в
занять в
Проведення занять в майстернях
майстернях:

(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Індивідуальна робота з
матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
26 жовтня

Вівторок
27 жовтня

Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00
- 19.00).
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження
фахівців БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група
взаємодопомоги «Клуб
батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Стресостійкість важливе у житті.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
28 жовтня

(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).
Майстер
клас
у
перукарській
майстерні
(центр інтегративного
професійного
навчання дітей
та
молоді)
(14.00 – 15.00)
Ксенія НЄЖНІК

Четвер
29 жовтня

П’ятниця
30 жовтня

Субота
31 жовтня

Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Проведення занять в Проведення занять в
майстернях
майстернях:
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00
Дизайн – студія
- 19.00).
(15.00 – 19.00

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Індивідуальна робота з
матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Зустріч з успішною
людиною Дарниці
(Центр інтегративного
професійного
навчання дітей
та
молоді).
(16.00 - 17.00)
Надія КУЦЬ

Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Група
взаємодопомоги «Клуб
батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Здоров`є родини –
попередження ризикова
поведінка.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

План роботи програм БФ «Асперн» на листопада 2019 року
1.Благодійна акція: «Допоможи святому Миколаю прийти до дитини – сироти».
2.Підготовка виробів до новорічних акцій, ярмарок.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок
2 листопада

Вівторок
3 листопада

Середа
4 листопада

Проведення занять в
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Проведення занять в
Проведення занять в майстернях
(3 модуль):
майстернях:
Дизайн – студія
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00).
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 - Англійська мова (15.00
- 19.00).
19.00).

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Засідання комісії з
питань захисту прав
Методична
робота: дітей
обробка
робочого (всі центри)
матеріалу, оформлення
(15.00-17.00)
документації.
Проведення конкурсу
Група взаємодопомоги на тему: «Моя власна
«Клуб батьківського
казка»
спілкування /Позитивне
(Центр
соціальнобатьківство» тема:
психологічної
Умови важливі для
реабілітації
дітей,
розвитку дитини.
(Соціальний
(16.00-18.00) - Ганна
гуртожиток «Дім на
СТЕЦЕНКО
половині
дороги»)
СОУП сесії в рамках
(12.00-16.00) – Тетяна
програми DARE
КЛІМОВИЧ

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Четвер
5 листопада

П’ятниця
6 листопада

Субота
7 листопада
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Понеділок
9 листопада

Вівторок
10 листопада

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Проведення занять в Дизайн – студія
майстернях :
(15.00 – 19.00
(3 модуль):
Індивідуальна
Швейна майстерня
робота з матерями
та сім`ями програм
(15.00 – 19.00
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальна
Уроки творчого
робота з матерями
розвитку
та сім`ями програм
(14.00-16.00)
БФ «Асперн».
СОУП сесії в рамках
(09.00 – 18.00)
програми DARE
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Середа
11 листопада

Четвер
12 листопада

Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

.
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Майстер-клас у
швейній майстерні
(центр інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(15.00 – 16.00)
Дана Марія ЛЕПЕЙКО
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Стосунки поколінь.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку

П’ятниця
13 листопада

Субота
14 листопада
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
16 листопада
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Вівторок
17 листопада

Середа
18 листопада

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Майстер-клас у
майстерні
флористики та
дизайну (Центр
інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді) –Оксана
АХРІМЕНКО
(15.00-16.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Навчання дитини в
радість татові і мамі.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Четвер
19 листопада

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

П’ятниця
20 листопада

Субота
21 листопада
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Понеділок
23 листопада

Вівторок
24 листопада
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Проведення занять в Швейна майстерня
майстернях :
(15.00 – 19.00);
(3 модуль):
Дизайн – студія
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00
Бесіда «Щоб здорові
мати зуби, треба Індивідуальна
робота з матерями
чистити їх, любий»
та сім`ями програм
(Центр соціальнопсихологічної
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
реабілітації дітей,
Ганна СТЕЦЕНКО
(Соціальний
Уроки творчого
гуртожиток «Дім на
розвитку
половині дороги»)
Індивідуальні
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
консультації
програми DARE
психолога за
попереднім записом
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Середа
Четвер
25 листопада
26 листопада
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Проведення занять в
Англійська мова (15.00 - майстернях
19.00).
(3 модуль):
Дизайн – студія
Майстер
клас
у (15.00 – 19.00).
взуттєвій майстерні
Англійська мова (15.00
(центр
інтегративного - 19.00).
професійного навчання
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Засідання комісії з
Олександр КЛЄЩАР
питань захисту прав
Уроки творчого
дітей
розвитку
(всі центри)
(15.00-17.00)
(15.00-17.00)
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Здоровий спосіб життя.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках

П’ятниця
27 листопада

Субота
28 листопада
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

програми DARE
Понеділок
30 листопада
Проведення занять в
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

План роботи програм БФ «Асперн» на грудень 2020 року
1.Продовження благодійної акції: «Допоможи святому Миколаю прийти до дитини – сироти».
2.Випуск інформаційної газети Аспернчик.
3.Новорічні ярмарки та акції, по можливості.
4.Листи з проханням підтримки.
Фандрайзер БФ «Асперн».
Понеділок

Вівторок
1 грудня
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
2 грудня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Майстер-клас у швейній
майстерні
(центр інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(15.00 – 16.00)
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Формування родинних

Четвер
3 грудня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

П’ятниця
4 грудня

Субота
5 грудня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

традицій.
(16.00-18.00) СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)

Ганна

СОУП сесії в рамках
програми DARE
Понеділок
Вівторок
Середа
7 грудня
8 грудня
9 грудня
Проведення
Проведення занять Проведення занять в
занять
в в майстернях
майстернях:
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Швейна
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 майстерня
Дизайн – студія
19.00).
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00
айстер-клас у
Інтервізійна зустріч з
Виготовлення
майстерні
емоційного
вiтальних листівок флористики та
розвантаження фахівців
до дня Святого
дизайну (Центр
БФ «Асперн»
Миколая
інтегративного
(11.00-12.30) (Центр соціально- професійного
Ганна СТЕЦЕНКО
психологічної
навчання дітей та
Група взаємодопомоги
реабілітації дітей, молоді) –Оксана
«Клуб батьківського
(Соціальний
АХРІМЕНКО
спілкування /Позитивне
гуртожиток «Дім
(15.00-16.00
батьківство» тема:
на половині
Ганна СТЕЦЕНКО
підготовка до свят без
дороги»)
Клуб мам, які
стресу.
(12.00-16.00) –
проживають в ЦМД
(16.00-18.00) Ганна
Тетяна
(18.00-20.00)
СТЕЦЕНКО
КЛІМОВИЧ
Уроки творчого
Індивідуальна
розвитку
Індивідуальна
робота з матерями та (15.00-17.00)
робота з матерями сім`ями програм БФ СОУП сесії в рамках
та сім`ями
«Асперн».
програми DARE
програм БФ
(09.00 – 18.00)
«Асперн».
Ганна СТЕЦЕНКО

Четвер
10 грудня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

П’ятниця
11 грудня

Субота
12 грудня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00

Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом
Понеділок
14 грудня
Проведення
занять
майстернях :
(3 модуль):
Швейна
майстерня
(15.00 – 19.00

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Вівторок
15 грудня
Проведення занять
в в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія

Середа
16 грудня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Лiтературний вечір:
конкурс на найкраще
декламування віршів
на до Святого
Миколая
Встановлення
новорічної ялинки
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги») Тетяна КЛІМОВИЧ
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Майстер
клас
у
взуттєвій майстерні
(центр
інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Олександр КЛЄЩАР
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Креативність і творчість
розвиваємо з дитинства.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦ

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом

Четвер
П’ятниця
Субота
17 грудня
18 грудня
19 грудня
Проведення занять в Свято «Миколай іде - СОУП сесії в
подарунки несе»
рамках програми
майстернях
(всі центри
DARE
(3 модуль):
(16.00-17.00)
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
21 грудня
Проведення
занять
майстернях :
(3 модуль):
Швейна
майстерня
(15.00 – 19.00

Вівторок
22 грудня
Проведення занять
в в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
Індивідуальна
робота з матерями «Асперн».
(09.00 – 18.00)
та сім`ями
Ганна СТЕЦЕНКО
програм БФ
Уроки творчого
«Асперн».
розвитку
(09.00 – 18.00)
(14.00-16.00
Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
Індивідуальні
програми DARE
консультації
психолога за
попереднім
записом

Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Середа
23 грудня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Четвер
П’ятниця
Субота
24 грудня
25 грудня
26 грудня
Проведення занять в Бесіда на тему «Що
означає бути добрим та
СОУП сесії в
майстернях
турботливим?
рамках програми
(3 модуль):
(Центр соціальноDARE
Дизайн – студія
психологічної
(15.00 – 19.00).
реабілітації дітей,
Англійська мова
(Соціальний гуртожиток
(15.00 - 19.00).
«Дім на половині
Інтервізійна зустріч з
дороги»
Зустріч з успішною (12.00-16.00) – Тетяна
емоційного
розвантаження фахівців людиною Дарниці
КЛІМОВИЧ
(Центр інтегративного
БФ «Асперн»
професійного
(11.00-12.30) навчання дітей та
Ганна СТЕЦЕНКО
молоді).
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Підсумки року,
планування бажаних
подій.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
27 грудня

Вівторок
28 грудня

Середа
29 грудня
- Проведення занять в
майстернях:
Проведення
занять
в Проведення занять Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
майстернях :
в майстернях
Англійська мова (15.00 (3 модуль):
(3 модуль):
19.00).
Швейна
Швейна майстерня
майстерня
(15.00 – 19.00);
Методична
робота:
(15.00 – 19.00
Дизайн – студія
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
Індивідуальна
Індивідуальна робота документації,
здача
робота з матерями з матерями та сім`ями звітності.
та сім`ями
програм
БФ Ганна СТЕЦЕНКО
програм БФ
«Асперн».
«Асперн».
(14.00 – 18.00)
Уроки творчого
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
розвитку
Ганна
(15.00-17.00)
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
Індивідуальні
розвитку
СОУП сесії в рамках
консультації
(14.00-16.00
програми DARE
психолога за
СОУП сесії в рамках
попереднім
програми DARE
записом

Керівник проектів та програм

Четвер
П’ятниця
30 грудня
31 грудня
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
Акція «Подаруй дитині
(15.00 – 19.00).
сім’ю»
Англійська мова
(15.00 - 19.00).
Акція
«Подаруй
дитині сім’ю»

План роботи програм БФ «Асперн» на жовтень 2020 року

Вівторок
Понеділок

Середа

Четвер
1 жовтня

П’ятниця

Субота

2 жовтня

3 жовтня

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)
Понеділок
5 жовтня

Вівторок
6 жовтня

Середа
7 жовтня

Четвер
8 жовтня

П’ятниця
9 жовтня
Проведення занять Проведення занять в Проведення занять в Проведення занять в Профiлактична
бесiда «Освiта в
в майстернях :
майстернях
майстернях:
майстернях
життi людини»
(3 модуль):
(3 модуль):
Швейна майстерня
(3 модуль):
(Центр соціальноШвейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
психологічної
(15.00 – 19.00
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 (15.00 – 19.00).
реабілітації дітей,
Індивідуальна
Дизайн – студія
- 19.00).
Англійська мова (15.00
(Соціальний
робота з матерями
- 19.00).
(15.00 – 19.00
гуртожиток «Дім на
та сім`ями програм
половині дороги»)
БФ «Асперн».
Тренінг для тренерів
Індивідуальна робота з
Інтервізійна зустріч з
(12.00-16.00) –
(09.00 – 18.00)
(Регіональна програма Тетяна КЛІМОВИЧ
матерями та сім`ями
емоційного
Ганна СТЕЦЕНКО
DARE)
програм БФ «Асперн».
розвантаження
Юлія РОМАНЕНКО
(09.00 – 18.00)
фахівців БФ «Асперн»
Індивідуальні
Ганна СТЕЦЕНКО
(11.00-12.30) консультації
Ганна СТЕЦЕНКО
психолога за
Уроки творчого
Група
попереднім записом розвитку
взаємодопомоги «Клуб
(14.00-16.00)
батьківського
спілкування /Позитивне
СОУП сесії в рамках
батьківство» тема:
програми DARE
Навчання- важливі

Субота
10 жовтня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

аспекти життя.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Понеділок
10 жовтня
Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Вівторок
13 жовтня

Середа
14 жовтня

Четвер
15 жовтня

Проведення занять в Проведення занять в
майстернях
майстернях:
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00
Дизайн – студія
- 19.00).
(15.00 – 19.00

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Індивідуальна робота з
матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Майстер
клас
у
взуттєвій майстерні
(центр інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Олександр КЛЄЩАР

П’ятниця
16 жовтня

Субота
17 жовтня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

П’ятниця
23 жовтня

Субота
24 жовтня
СОУП сесії в
рамках програми

СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
19 жовтня
20 жовтня
21 жовтня
22 жовтня
Проведення занять Проведення занять в
Проведення занять в
Проведення
занять
в
в майстернях :
майстернях
майстернях

(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Індивідуальна робота з
матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження
фахівців БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група
взаємодопомоги «Клуб
батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Стресостійкість важливе у житті.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
26 жовтня

Вівторок
27 жовтня

Середа
28 жовтня

(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

DARE

Майстер
клас
у
перукарській
майстерні
(центр інтегративного
професійного
навчання дітей
та
молоді)
(14.00 – 15.00)
Ксенія НЄЖНІК

Четвер
29 жовтня

П’ятниця
30 жовтня

Субота
31 жовтня

Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Проведення занять в Проведення занять в
майстернях
майстернях:
(3 модуль):
Швейна майстерня
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00
Дизайн – студія
- 19.00).
(15.00 – 19.00

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Індивідуальна робота з
матерями та сім`ями
програм БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Зустріч з успішною
людиною Дарниці
(Центр інтегративного
професійного
навчання дітей
та
молоді).
(16.00 - 17.00)
Надія КУЦЬ

Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Група
взаємодопомоги «Клуб
батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Здоров`є родини –
попередження ризикова
поведінка.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

План роботи програм БФ «Асперн» на листопада 2019 року

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Понеділок
2 листопада

Вівторок
3 листопада

Проведення занять в
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
Проведення занять в
майстернях:
(15.00 – 19.00);
Швейна майстерня
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00);
(15.00 – 19.00
Англійська мова (15.00 Індивідуальна
19.00).
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
Методична
робота:
(09.00 – 18.00)
обробка
робочого
Ганна СТЕЦЕНКО
матеріалу, оформлення
Уроки творчого
документації.
розвитку
Група взаємодопомоги
(14.00-16.00)
«Клуб батьківського
СОУП сесії в рамках
спілкування /Позитивне
програми DARE
батьківство» тема:
Умови важливі для
розвитку дитини.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Понеділок
9 листопада

Вівторок
10 листопада

Середа
4 листопада

Середа
11 листопада

Четвер
5 листопада

П’ятниця
6 листопада

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Субота
7 листопада
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)
Проведення конкурсу
на тему: «Моя власна
казка»
(Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині
дороги»)
(12.00-16.00) – Тетяна
КЛІМОВИЧ

Четвер
12 листопада

П’ятниця
13 листопада

Субота
14 листопада

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Проведення занять в Індивідуальна
робота з матерями
майстернях :
та сім`ями програм
(3 модуль):
БФ «Асперн».
Швейна майстерня
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
(15.00 – 19.00
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
Індивідуальна
СОУП сесії в рамках
робота з матерями
програми DARE
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Майстер-клас у
швейній майстерні
(центр інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(15.00 – 16.00)
Дана Марія ЛЕПЕЙКО
Інтервізійна зустріч з
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Стосунки поколінь.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

.
Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
16 листопада

Вівторок
17 листопада

Середа
18 листопада

Четвер
19 листопада

П’ятниця
20 листопада

Субота
21 листопада

Проведення занять
в майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Майстер-клас у
майстерні
флористики та
дизайну (Центр
інтегративного
професійного
навчання дітей та
молоді) –Оксана
АХРІМЕНКО
(15.00-16.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Навчання дитини в
радість татові і мамі.
(16.00-18.00) - Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
Вівторок
23 листопада
24 листопада
Проведення занять в Проведення занять

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).

Середа
Четвер
25 листопада
26 листопада
Проведення занять в Проведення занять в

П’ятниця
27 листопада

Субота
28 листопада
СОУП сесії в

майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00
Бесіда «Щоб здорові
мати зуби, треба
чистити їх, любий»
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги»)
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО

Понеділок
30 листопада
Проведення занять в
майстернях :
(3 модуль):
Швейна майстерня

в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00

майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Майстер
клас
у
взуттєвій майстерні
Індивідуальна
(центр
інтегративного
робота з матерями
професійного навчання
та сім`ями програм
дітей та молоді)
БФ «Асперн».
(14.00 – 15.00)
(09.00 – 18.00)
Олександр КЛЄЩАР
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
Уроки творчого
розвитку
розвитку
(15.00-17.00)
(14.00-16.00)
Інтервізійна зустріч з
СОУП сесії в рамках емоційного
програми DARE
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Здоровий спосіб життя.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
програми DARE

майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова (15.00
- 19.00).
Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

рамках програми
DARE

(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями програм
БФ «Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім записом

План роботи програм БФ «Асперн» на грудень 2020 року

Понеділок

Вівторок
1 грудня
Проведення занять
в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок
7 грудня

Вівторок
8 грудня

Середа
2 грудня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).
Майстер-клас у швейній
майстерні
(центр інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(15.00 – 16.00)
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Формування родинних
традицій.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Середа
9 грудня

Четвер
3 грудня

П’ятниця
4 грудня

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
(15.00 - 19.00).

Субота
5 грудня
СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Четвер
10 грудня

П’ятниця
11 грудня

Субота
12 грудня

Проведення занять
в в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00
айстер-клас у
майстерні
Виготовлення
вiтальних листівок флористики та
дизайну (Центр
до дня Святого
інтегративного
Миколая
(Центр соціально- професійного
навчання дітей та
психологічної
молоді) –Оксана
реабілітації дітей,
АХРІМЕНКО
(Соціальний
(15.00-16.00
гуртожиток «Дім
Ганна СТЕЦЕНКО
на половині
Клуб мам, які
дороги»)
проживають в ЦМД
(12.00-16.00) –
(18.00-20.00)
Тетяна
КЛІМОВИЧ
Індивідуальна
робота з матерями та
Індивідуальна
робота з матерями сім`ями програм БФ
«Асперн».
та сім`ями
(09.00 – 18.00)
програм БФ
Ганна СТЕЦЕНКО
«Асперн».
Проведення
занять
майстернях :
(3 модуль):
Швейна
майстерня
(15.00 – 19.00

(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом
Понеділок

СОУП сесії в
рамках програми
DARE

Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Проведення занять в
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова
Інтервізійна зустріч з (15.00 - 19.00).
емоційного
розвантаження фахівців
БФ «Асперн»
(11.00-12.30) Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
підготовка до свят без
стресу.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

14 грудня
Проведення
занять
майстернях :
(3 модуль):
Швейна
майстерня
(15.00 – 19.00

17 грудня
18 грудня
19 грудня
Проведення занять в
СОУП сесії в
Проведення занять в майстернях
рамках програми
Проведення занять
Свято
«Миколай
іде
DARE
майстернях:
(3 модуль):
в в майстернях
подарунки
несе»
Швейна майстерня
Дизайн – студія
(3 модуль):
(всі центри
(15.00 – 19.00);
(15.00
–
19.00).
Швейна майстерня
(16.00-17.00)
Англійська мова (15.00 - Англійська мова
(15.00 – 19.00);
19.00).
(15.00 - 19.00).
Дизайн – студія

Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом

15 грудня

Лiтературний вечір:
конкурс на найкраще
декламування віршів
на до Святого
Миколая
Встановлення
новорічної ялинки
(Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
(Соціальний
гуртожиток «Дім на
половині дороги») Тетяна КЛІМОВИЧ
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Понеділок

Вівторок

16 грудня

Майстер
клас
у
взуттєвій майстерні
(центр
інтегративного
професійного навчання
дітей та молоді)
(14.00 – 15.00)
Олександр КЛЄЩАР
Методична
робота:
обробка
робочого
матеріалу, оформлення
документації.
Ганна СТЕЦЕНКО
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Креативність і творчість
розвиваємо з дитинства.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦ

Засідання комісії з
питань захисту прав
дітей
(всі центри)
(15.00-17.00)

Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

21 грудня
Проведення
занять
майстернях :
(3 модуль):
Швейна
майстерня
(15.00 – 19.00

22 грудня
Проведення занять
в в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія
Індивідуальна
робота з матерями та
сім`ями програм БФ
Індивідуальна
робота з матерями «Асперн».
(09.00 – 18.00)
та сім`ями
Ганна СТЕЦЕНКО
програм БФ
Уроки творчого
«Асперн».
розвитку
(09.00 – 18.00)
(14.00-16.00
Ганна
СТЕЦЕНКО
СОУП сесії в рамках
Індивідуальні
програми DARE
консультації
психолога за
попереднім
записом

23 грудня
Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Понеділок
27 грудня
Проведення
занять
майстернях :
(3 модуль):
Швейна
майстерня

Середа
29 грудня
- Проведення занять в
майстернях:
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Англійська мова (15.00 19.00).

Вівторок
28 грудня
Проведення занять
в в майстернях
(3 модуль):
Швейна майстерня
(15.00 – 19.00);
Дизайн – студія

24 грудня
25 грудня
26 грудня
Проведення занять в Бесіда на тему «Що
означає бути добрим та
СОУП сесії в
майстернях
турботливим?
рамках програми
(3 модуль):
(Центр
соціальноDARE
Дизайн – студія
психологічної
(15.00 – 19.00).
реабілітації дітей,
Англійська мова
(Соціальний гуртожиток
(15.00 - 19.00).
«Дім на половині
Інтервізійна зустріч з
дороги»
Зустріч з успішною (12.00-16.00) – Тетяна
емоційного
розвантаження фахівців людиною Дарниці
КЛІМОВИЧ
(Центр інтегративного
БФ «Асперн»
професійного
(11.00-12.30) навчання дітей та
Ганна СТЕЦЕНКО
молоді).
Група взаємодопомоги
«Клуб батьківського
спілкування /Позитивне
батьківство» тема:
Підсумки року,
планування бажаних
подій.
(16.00-18.00) Ганна
СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE
Четвер
П’ятниця
30 грудня
31 грудня
Акція
«Подаруй дитині
Проведення занять в
сім’ю»
майстернях
(3 модуль):
Дизайн – студія
(15.00 – 19.00).
Англійська мова

(15.00 – 19.00
Індивідуальна
робота з матерями
та сім`ями
програм БФ
«Асперн».
(09.00 – 18.00)
Ганна
СТЕЦЕНКО
Індивідуальні
консультації
психолога за
попереднім
записом

Індивідуальна робота
з матерями та сім`ями
програм
БФ
«Асперн».
(14.00 – 18.00)
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(14.00-16.00
СОУП сесії в рамках
програми DARE

Керівник проектів та програм

(15.00 - 19.00).
Методична
робота:
обробка
робочого Акція
«Подаруй
матеріалу, оформлення дитині сім’ю»
документації,
здача
звітності.
Ганна СТЕЦЕНКО
Уроки творчого
розвитку
(15.00-17.00)
СОУП сесії в рамках
програми DARE

