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Боярці
з’явилась
Волонтерська сотня!
Юлія АПОСТОЛОВА,

Сотник Волонтерської Сотні Боярки

Боярчани активно підключаються до допомоги нашим бійцям у
зоні проведення АТО.
Вихідними днями впродовж двох тижнів
небайдужі активісти долучалися до плетіння маскувальних сіток
в Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення. В цій важливій справі допомоги нашим
воякам
взяло участь 98 волонтерів.
За чотири дні було
виготовлено 212 квадратних метрів сітки, яка вже переправлена
до місця призначення.
З кожною смужкою в сітку впліталась турбота, любов та надія на
швидке повернення наших героїв неушкодженими. Читали вірші,
співали пісні, відганяли від себе неприємні думки, намагаючись
виготовити справжні Обереги, які, можливо, врятують чиїсь
дорогоцінні життя.

Небайдужі волонтери приєднувались до нас цілими колективами!
Так, до роботи долучились хор пенсіонерів «Надія» та Боярський
туристичний клуб «ІСКРА». В такій компанії була можливість і
поспілкуватись, і поділитись досвідом – причому на рівних.
І трохи хроніки:
День перший. Найскладніший день, коли потрібно було освоювати
технологію плетіння маскувальних сіток. Керували процесом три
«інструктори». Працювали 13 волонтерів.
Чудова атмосфера,
взаємна симпатія, багато жартів, навіть співати намагалися.
Чим більше практикувалися, тим швидше і краще все виходило.

День другий. Низький уклін всім 34 учасникам. І вже помітний
результат роботи: 2 сітки 8х6 та
8х8. Окрема подяка юним
туристам із Боярського туристичного клубу «ІСКРА», котрі
замість планового заняття долучилися до волонтерської роботи,
додавши
хвилю
веселощів
і
свіжих
сил.

День третій. 25 учасників, злагоджена чітка робота. Цього дня
були особливо задушевні бесіди. До роботи долучилися учасниці
хору ветеранів «Надія». Читали багато віршів, звучала справжня
«жива» музика у виконанні Людмили Горлінської та Андрія

Ткаченка.
День четвертий.

Надзвичайно важкий заключний марафон з 10.00

до 20.00.
Доброзичлива дружня атмосфера, взаємодопомога з
огляду на фізичні можливості кожного. І спроба працювати разом
із дітьми – новий і непростий досвід, оскільки доводилось в
рівній мірі приділяти увагу і дітям, і безпосередньо роботі.
Дуже зворушливо, що приходило багато людей, щоб
залишити
теплий одяг для вояків, нитки для балаклав тощо. А ще – просто
принести власноруч спечений тортик для тих, хто плете сітки…

І досить серйозні підсумки: 4 маскувальні сітки, загальний
метраж – 212 квадратних метрів. Всі, хто були цими днями,
записувались та залишали свої контактні телефони – загалом 98
осіб.Приєднуйтесь до Волонтерської
залишайтесь байдужими!
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