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САМ СОБІ ГОСПОДАР

Державне – значить, нічиє... На жаль, 
до такої думки вперто привчала 

довга радянська історія. Пояснення 
просте: немає відповідального, а отже, 
і кінці у воду. Досвід європейських 
сусідів переконливо демонструє, 
що ефективна тільки приватна або 
колективна власність, коли є з кого і за 
що спитати.

Розуміючи невідворотність такого кро-
ку, мешканці багатоквартирних будинків 
поволі починають створювати об’єднання 
співвласників. Користь від такого рішення 
– не лише  якісні послуги, а й економія на 
щомісячній оплаті. Жеки хоч і повільно, але 
йдуть у небуття.

А як бути жителям приватного сектора, 
для яких така форма, як ОСББ, неактуальна? 
Нерідко саме у ці райони найменше спрямо-
вана увага комунальних служб. Особливо 
це стосується вулиць, віддалених від центру. 
Там і сам нечистий ноги поламати може, не 
кажучи вже про людей, які у темряві повер-
таються додому, бо ж з освітленням тут теж 

нерідко є проблеми. Невдоволені пишуть 
листи й скарги і до депутатів, і в міськ раду, 
і навіть до луцького мера, але зазвичай від-
писка стандартна: вулицю цьогоріч не вклю-
чено до переліку тих, де будуть проводити 
ремонтні роботи. І так може тривати з року 
в рік. Вихід із такої ситуації – створення ор-
гану самоорганізації населення (ОСН) – ву-
личного або квартального комітету. Бо якщо 
одного скаржника або заявника можуть 
проігнорувати, то групу, яка має юридичні 
повноваження, не помітити важко.

Такий орган самоврядування працює 
просто. Загальні збори мешканців району 
обирають керівництво ОСН, його колегі-
альні органи тощо. Окрім того, створення 
такого комітету оформляється як юридична 
особа, а це надає чимало переваг. Напри-
клад, слідкувати за благоустроєм мікро-
району та правопорядком у співпраці з 
правоохоронними органами. Такі комітети 
можуть формувати як жителі приватно-
го сектора, так і учасники вже створених 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків.

Тепер питання про облаштування ігро-
вих зон для дітей чи спортивних майданчи-
ків можна безпосередньо винести на обго-
ворення у міській раді.

Механізм діяльності та повноваження 
цих органів дозволяють населенню впли-
вати на розв’язання питань місцевого зна-
чення, брати участь у реалізації соціально-
економічного й культурного розвитку 
певних територій та в реалізації державних 
і міських програм. Адже попри те, що жи-
вемо ми в одному місті, специфіка кожного 
району індивідуальна, тому й підходи ма-
ють бути особливими.

Усю потрібну юридичну та методич-
ну допомогу щодо створення вуличних та 
квартальних комітетів ініціативним групам 
надають в Офісах розвитку кварталу Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». На базі Офі-
сів також організовують відповідні навчан-
ня щодо механізмів функціонування таких 
органів, як ОСББ і ОСН, та допомагають з 
реєстрацією юридичної особи.

«Вуличний та квартальний комітет – 
орган самоорганізації населення, своєрідна 

міська рада на окремо взятій вулиці. Комі-
тети є базовою ланкою органів місцевого 
самоврядування, мають статус юридичної 
особи, власні повноваження, які визначені 
законом «Про органи самоорганізації насе-
лення», і тому можуть впливати на рішення 
міської ради та міського голови, що стосу-
ється конкретно їхньої території», – пояс-
нює працівник Офісу розвитку кварталу 
Андрій Кремський.

Варто зазначити, що сьогодні на етапі 
юридичного оформлення документів пере-
буває кілька таких органів самоорганізації.

Наприклад, усунути проблеми та навес-
ти лад на своїй території для комфортного 
проживання вирішили лучани, які живуть 
на вулиці Гущанській. Проблем багато: не-
має нормального покриття дороги, водо-
постачання, відсутня централізована ка-
налізація, освітлення на вулиці часткове, 
немає жодного дитячого майданчика.

Активний житель вулиці Володимир 
Маць постійно бореться за розв’язання зви-
чайних проблем вулиці. Він неодноразово 
звертався в Офіс розвитку кварталу Фонду 
«Тільки разом» по допомогу. Ініціативна 
група мешканців, яких зібрав пан Володи-
мир, вирішила створити вуличний комітет. 

Зрештою в Офісі розвитку кварталу, що 
на вулиці Гордіюк, 37, для цієї групи органі-
зували перше навчання, на якому обговори-
ли проблеми та шляхи їх розв’язання.

У приватному секторі, що в районі ву-
лиць Качалова та Лєскова, – постійна про-
блема з освітленням доріг. Місцеві жите-
лі звернулися в Офіс розвитку кварталу, 
оскільки вже втомилися самотужки намага-
тися щось змінити.

«Ми віримо, що, створивши кварталь-
ний комітет, зможемо впливати на ситуацію 
в нашому приватному секторі. У нас дуже 
багато дітей, які повертаються зі школи 
темними вулицями та провулками. Багато 
мам, які хочуть, аби їхнім малюкам було де 
бавитися. У Офісі розвитку кварталу нам 
розповіли, як правильно самоорганізову-
ватися для того, щоб вплинути на рішення 
місцевої влади та донести до неї ту пробле-
матику, з якою ми стикаємося кожного дня. 
Якщо я одна прийду на сесію, то хто мене 
послухає?» – міркує жителька вулиці Кача-
лова пані Марія.

Мешканці окремих районів уже по-
чинають розуміти переваги такої самоор-
ганізації. Але від теорії час переходити до 
практичного втілення. Ті, хто наважився 
на спільну роботу, уже  найближчим часом 
зможуть оцінити потрібність та результа-
тивність такого кроку.

Наталка ВИЯДАЧ

Лучани здебільшого 
непоінформовані щодо створення 

органів самоврядування. Коли 
працівники Офісів розповідають 

про те, що таким чином вони 
зможуть впливати на розвиток 

інфраструктури міста, люди 
зацікавлюються. Збирають 

ініціативну групу та приходять 
на навчання.
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РУКА ДОПОМОГИ

ПО ЗНАННЯ – У ПРИВАТНУ ШКОЛУ 
ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОК

ПРО ФОНД НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ СТАРТ ДЛЯ «ЛІДЕРА»
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» – це 
недержавна, неприбуткова благодійна 
організація. Діяльність Фонду тоді ще 
«Нового Луцька» розпочалася у червні 
2011 року. Цьогоріч разом із назвою 
змінилась і концепція роботи Фонду. 
Так, розширилася географія його 
діяльності, відтепер вона здійснюється 
у межах Волині. Такі зміни відкривають 
нові можливості для місцевих громад, 
які завдяки співпраці з Фондом можуть 
реалізувати суспільно корисні та значимі 
ідеї.
Головний офіс Фонду розташований у 
Луцьку. Сьогодні Фонд реалізовує 22 
проекти в різних сферах суспільного 
життя, серед них – освіта, наука, культура, 
спорт та допомога волинянам, які 
найбільше цього потребують.

МІСІЯ ФОНДУ
Підтримка ініціатив, що здатні якісно змі-

нити життя громади. Ми розуміємо, що будь-
який проект ефективний тоді, коли в його ре-
алізації зацікавлені як Фонд, так й ініціатор 
ідей. Тільки такий двосторонній підхід може 
гарантувати успіх у майбутньому. Ми беремо 
до уваги кожну ідею, а згодом, керуючись прин-
ципами суспільної значимості та перспектив 
розвитку, сприяємо  її реалізації.

Фонд сповідує принцип нейтралітету та 
об’єктивності в ухваленні рішень. Умовою під-
тримки ідей та реалізації проектів Фонду пере-
дусім є значимість результату для громади та 
перспектива розвитку. Ми маємо на меті брати 
участь у міжнародних програмах, що дозволить 
розширити масштаби роботи Фонду.

МЕТОДИ РОБОТИ ФОНДУ
�Реалізація проектів у галузі охорони 

здоров’я, що підвищує якість отримання 
медичних послуг та забезпечує профілак-
тику захворюваності.

�Підтримка розвитку спорту з метою про-
пагування здорового способу життя і фор-
мування фізичної культури та невід’ємної 
частини життя волинян.

�Впровадження соціально-економічних 
проек тів, які змінюють підходи до само-
управління.

�Правова та фінансова допомога на етапах 
реєстрації та організації роботи об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків і 
фондів розвитку при закладах освіти.

�Відзначення наукових, творчих та спортив-
них здобутків учнів і студентів.

�Матеріальна та юридична допомога фізич-
ним особам, які цього найбільше потре-
бують.

�Організація культурно-мистецьких захо-
дів.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ 
КОМАНДИ ФОНДУ

Головний принцип роботи нашої команди – 
з добром у серці.

Доцільність і актуальність проектів 
Ми враховуємо запити, з якими найчастіше 

звертаються волиняни, проводимо моніторинг 
найважливіших соціальних проблем для того, 
щоб знайти шляхи їх розв’язання, відобразив-
ши у концепції проекту.

Професійність 
Ми маємо професійний підхід у роботі. Ко-

манда Фонду складається з професіоналів та 
висококваліфікованих людей, для яких прово-
дяться тематичні навчання.

Прозорість
Реалізація проектів систематично висвіт-

люється на інформаційних ресурсах Фонду. 
Анонси подій, пропозиції співпраці та умови 
участі у конкурсах ми розміщуємо на сайті 
Фонду, а також у ЗМІ, які з нами співпрацю-
ють.

«Лідер» – третій фонд розвитку 
навчального закладу, 

створений за сприяння Фонду Ігоря  
Палиці «Тільки разом» у рамках 
програми «Сучасна освіта». Він 
діятиме у загальноосвітній школі №12 
міста Луцька.

Як корабель назвеш, так  він і попливе 
– вважають батьки, чиї діти навчаються у 
загальноосвітній школі №12. Заклад роз-
ташований у віддаленому мікрорайоні 
міста, налічує 400 учнів. Ще влітку мину-
лого року на території школи за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці побудували дитячий 
майданчик. Проте співпраця на цьому не 
припиналася. На шкільні збори до батьків 
завітали працівники Фонду «Тільки ра-
зом», аби розповісти про переваги ство-
рення фонду розвитку. Насамперед – це  
ефективність використання коштів, звіт-
ність за кожну гривню. Ініціативні батьки 
об’єднались і вже за місяць після зустрічі 
зареєстрували статус юридичної особи, 
відкрили рахунок у банку.

Від початку виготовлення документів 
працівники Офісів розвитку кварталу до-
помагали батькам. Головою наглядової 
ради фонду «Лідер» обрали молоду маму 
першокласника Іванну Мазурок. Для жін-
ки головним стало те, що вона бачить пер-
спективу розвитку школи. Адже її синочок 
навчатиметься тут 11 років. А тому мама 
мріє, аби в дитини був теплий затишний 
клас із сучасним обладнанням.

Під час зустрічі батьків з виконавчим 

Перший приватний загальноосвітній 
заклад у Луцьку націлений на 
прогресивні ідеї та розвиток діток 
з особливими потребами. Це та 
категорія учнів, яким потрібні 
спеціальні умови для навчання та 
розвитку. До підтримки дітей та 
розвитку самого закладу долучився 
Фонд «Тільки разом».

Створення в Луцьку приватної шко-
ли – ідея однієї з релігійних громад міста 
та фонду «Преображення». Виникла вона 
кілька років тому.

«Фонд «Преображення» опікується 
дітками, які мають порушення опорно-
рухового апарату, готує їх до школи. У 
певний момент представники цього фон-
ду дійшли висновку, що добре було б мати 
продовження гарної справи у якомусь 
іншому форматі. Так заснували школу», 
– розповів директор луцької приватної 
спеціалізованої школи «Скарбниця му-
дрості» Сергій Гопанчук.

Приміщення навчального закладу по-
вністю адаптоване для того, аби дітки з 
вадами опорно-рухового апарату почу-
валися там комфортно. І в побуті, і в на-
вчанні їх супроводжує асистент.

У Фонді Ігоря Палиці «Тільки разом» 
ініціативу щодо створення школи підтри-
мали.

«Маємо ученицю Софійку Романюк. 
Вона у нас навчається чотири роки. На 
жаль, у дівчинки особлива хвороба, яка 
не дозволяє їй повноцінно пересуватися. 
Софійка постійно перебуває на візку. З її 
першого року в школі Фонд «Тільки ра-
зом» підтримує дівчинку та оплачує нав-
чання», – зауважив Сергій Гопанчук.

Окрім того, Фонд Ігоря Палиці під-
тримав колектив ентузіастів оргтехні-
кою, допоміг в облаштуванні спортивної 
зали, придбав спортивні снаряди та ін-
вентар.

«У цій школі навчаються дітки з осо-
бливими потребами, їм необхідна додат-
кова увага. Для того щоб налаштувати 
процес навчання та організувати роботу, 
потрібне відповідне матеріальне забез-
печення. Хоч це і приватна школа, але у 
цьому випадку статус закладу для нас є 
другорядним», – зазначив виконавчий 
директор Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Орест Маховський.

Фонд підтримує школу ще від початку 
її заснування. Там облаштували ігровий 
майданчик та пішохідну доріжку поряд 

директором Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Орестом Маховським відбулося 
вручення  благодійної допомоги на роз-
виток фонду. 15 тисяч гривень стали пер-
шими коштами на рахунку. Наглядова 
рада згодом пройде навчання і знатиме, 
як правильно їх використовувати. Орест 
Маховський наголосив, що ці кошти мож-
на витрачати лише на розвиток  шкільної 
освіти. Безпосередньо через фонд ітимуть 
гроші, які здають на господарські потре-
би. Батьки сподіваються, що зможуть 
залучити додаткові кошти від меценатів, 

адже освітня галузь недоотримує фінан-
сування з бюджету. А з 1 вересня на плечі 
батьків повністю ляже плата за харчуван-
ня дітей. Тож фонд розвитку «Лідер» має 
на меті стати помічником для них. Батьки 
сподіваються, що прозоре використання 
коштів дасть можливість витрачати їх 
раціонально. Таким чином, це ще й моти-
вація для батьків стати не лише керівни-
ками фонду розвитку, а й менеджерами, 
сучасними батьками, здатними вплинути 
на  школу, в  якій навчаються їхні діти.

Ірина КУДРЯ

зі спорудою. Нині заклад отримав статус 
загальноосвітнього, тож розвиватиметь-
ся й надалі. Зараз тут навчається 72 учні. 
Дітки опановують шкільну програму, 
поглиблено вивчають англійську мову 
та християнську етику. Колектив педаго-
гів сподівається на те, що їхні вихованці 
отримають гідні знання, а здобувати їх 
буде легко і комфортно.

Ксенія БУКІНА

ДОРОГІ ЖІНКИ!
Вітаю вас зі 
святом весни, 
ніжності та 
краси. Кожна з 
вас особлива й 
неповторна. 
А свято 
8 Березня  –  лише 
черговий привід 
подякувати вам за 
мудрість, турботу і розуміння.

У цей неспокійний для України час 
тендітні жінки взяли на себе непрос-
тий тягар. Сьогодні ви – не лише бе-
регині сімейного вогнища, матері, дру-
жини, доньки, а й волонтери, військові 
медики, солдати. Ви проводжаєте і 
вмієте чекати, ви дбаєте про родину 
й реалізовуєте себе у професійній сфе-
рі. Ви віддані та люблячі.

Бажаю кожній із вас, аби в житті ви 
мали підтримку від найдорожчих лю-
дей, щоб ті, хто поряд, щодня дарува-
ли радість і турботу.

Хай у ваших сім’ях панують добро-
бут і достаток, а ваша краса та ча-
рівність змінює світ довкола. Здоров’я 
вам, благополуччя 
і весни у серцях!

Засновник Фонду  
«Тільки разом» 
Ігор ПАЛИЦЯ
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СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ»

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ

З ДОБРОМ У СЕРЦІ

ДОПОМОГЛИ ТОБІ – ДОПОМОЖИ ІНШИМ АНОНС

Телеканал 
«Нова Волинь»

Дайджест 
«Тільки разом»  
   вівторок, 21:30

повтор:   середа, 12:30
                   четвер, 8:30
   субота, 10:25

Передача 
«З добром у серці» 
   вівторок, 19:45
повтор:   п’ятниця,  19:45
   неділя,  8:50

Дайджест 
«Тільки разом» 
 четвер, 14:05 

 вівторок, 12:30

Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45 

 п’ятниця, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Луцьке подружжя частково 
зрячих звикло долати труднощі 
самотужки й створювати 
навколо себе атмосферу 
гарного настрою, хоч інколи їм 
доводиться стикатися з цинізмом 
і жорстокістю тих, хто їх оточує.

Сім’я Харчуків особлива. На 
перший погляд – звичайна україн-
ська родина: чоловік, дружина, вже 
доросла донька, яка має свою сім’ю. 
Живуть у квартирі в багатоповер-
хівці тихим, розміреним життям. 
Навіть і не віриться, що тут щось 
може бути не так. У Харчуків усе до 
ладу, але створити такий мікроклі-
мат їм удвічі складніше, ніж зви-
чайній сім’ї. Вони обоє – частково 
зрячі, інваліди першої групи.

Микола Іванович народився 
в селі Галичани Горохівського ра-
йону, Раїса Володимирівна – в селі 
Луків Турійського району. Обоє 
вчилися у спеціалізованих інтер-
натах, а потім потрапили до Луць-
ка за розподілом, працювали на 
виробництві.

«У Луцьку багато було роботи 
– і в УТОСі, і на «Електротермо-
метрії». Робили проводи по 16 та 
по 20 метрів: нанизували кругли-
ми намистинками. Моя дружина 
на джгутах працювала», – прига-
дує Микола Іванович.

Раїса Харчук приїхала до Луць-
ка в 1975 році. Спочатку навчала-
ся, тоді почала працювати.

«Приймали нас як учнів. Ми 
навчалися того профілю, що нам 
пропонували, у кого була яка мож-
ливість: хто частково бачить, міг 
робити трохи на очі, а трохи на до-
тик. Хто повністю не бачить, пра-
цював на дотик за допомогою рук, 
відчуття. Я працювала на джгутах, 
то там хоч можна підглядати», – 
ділиться спогадами жінка.

Познайомилися Раїса і Микола 
там-таки, в УТОСі. Було непро-

сто, адже обоє з вадами зору. Але 
до всього можна звикнути, вважає 
подружжя.

«Поселили нас у гуртожитку, 
так ми й жили: були заняття, роз-
ваги, були в нас хлопці, які грали на 
духових інструментах, на баянах, 
на акордеонах. Після робочого дня 
ми збиралися, організовували собі 
танці, розваги. А Микола грав на 
трубі. Ми познайомилися, потім 
стали зустрічатися. Зустрічалися, 
мабуть, років зо три. Потім вирі-
шили одружитися. Жили спочат-
ку в гуртожитку. То був гуртожи-
ток не для сімей, а для холостяків. 
Різними шляхами домоглися сі-
мейного гуртожитку на проспекті 
Соборності. А потім, уже згідно з 
чергою, отримали квартиру, в якій 
проживаємо зараз», – розповідає 
Раїса Володимирівна.

Працювали, доки могли. Раїсі 
важко було впоратися і з доне-
чкою, і з роботою, тому повністю 
віддала себе догляду за Валентин-
кою. Микола працював на заводі 
«Кромберг і Шуберт», а потім теж 
звільнився за станом здоров’я.

Незважаючи на труднощі, 
Харчукам вдалося донині зберег-

ти оптимістичний, теплий клімат 
у родині, приправлений жартами, 
гарним настроєм і розумним під-
ходом до подолання перешкод.

Доньку виховали в любові, 
привчили уважно ставитися до 
оточення, зараз допомагають ви-
ховувати онучку Полінку. Діти 
теж не залишають їх без уваги, на-
віть маленька Полінка.

«Вона бачить, що ми не може-
мо самі впоратися. То допомагає 
– через переходи переводить, чи-
тає, який тролейбус, маршрутка, 
ходить у магазин… Є люди, яким 
важче, бо вони самотні, не мають 
нікого», – каже пані Раїса.

Люди, які звикли долати труд-
нощі самотужки, не наважуються 
звертатися кудись по допомогу. 
Так і наші герої: про те, що можна 
отримати поміч у Фонді Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», вони дізна-
лися від доньки, але звернутися 
довго не наважувалися.

Зі слів Раїси Харчук, такі фон-
ди потрібні, тому що є дуже багато 
самотніх людей, яким нікому до-
помогти.

«Дуже багато мам, які вихову-
ють одну дитину, або й більше. І їм 

допомоги нема звідки брати – чи 
на лікування, чи на харчування, 
чи на відвідування гуртків, шко-
ли. Хай яка, хай мізерна допомо-
га, але для тих людей вона дуже 
багато значить. Ми знали про до-
помогу Ігоря Палиці, але є люди, 
яким вона більш потрібна. Може, 
хтось не має на шматок хліба. У 
нас якась пенсія є, а може, хтось 
більше допомоги потребує. Може, 
і пенсії не має. То вже і незручно 
звертатися. Держава нам, як ка-
жуть, дала якусь допомогу, нехай 
тим, іншим, хтось другий дасть», – 
міркує жінка.

І все ж Раїса та Микола допомо-
гу прийняли, але натомість дарують 
своє тепло іншим, допомагають 
тотально незрячим. Стараються 
долучатись до виховання онуки 
Полінки, наскільки це можливо. 
Учать дівчинку того, чого, вважа-
ють, зараз дуже бракує сучасній 
молоді – добра й милосердя.

Микола Харчук пригадує, що 
раніше зустрічав більше добрих і 
чуйних людей, ніж тепер.

«Є добрі люди, але мало. Ко-
лись… не буду казати – після вій-
ни, але в ті роки, що я народився, 
було більше людей якихось доб-
ріших, зараз же – ні. Тепер ідеш 
вулицею, от часом спитаєш, яка 
маршрутка чи тролейбус. А тобі 
можуть сказати, що синій чи чер-
воний», – розповідає він.

До жорстокості, цинічності, 
підлості теж звикають, хоч змири-
тися важко. Онучка Полінка знає, 
що є люди особливі, ті, хто трішки 
більше, ніж інші, потребує уваги 
та розуміння. Вона не дозволить 
собі злого жарту про людину з об-
меженими фізичними можливос-
тями. Бо плекає у своєму малень-
кому серці добро.

Наталка ПЕТРУК

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» уже не перший 

рік надає студентам ІІ-V курсів 
можливість отримувати 
іменні стипендії. Йдеться про 
стипендію на п’ять місяців 
у розмірі 2500 гривень 
щомісяця: для тих, хто 
навчається у СНУ й ЛНТУ, та 
1500 гривень – для студентів 
коледжів, технікумів і училищ.

«Стипендія Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» призначається 
обдарованим студентам денної 
форми навчання, які найбільше 
відзначилися в науковій, навчаль-
ній, мистецькій, спортивній та 
громадській діяльності, навчаль-
них закладів державної форми 
власності I-IV рівнів акредитації 
Луцька», – йдеться у положенні 
про порядок призначення стипен-
дії.

Основними вимогами до пре-
тендентів є успішне навчання, 
наукові публікації та участь у кон-
ференціях протягом попередніх 
двох семестрів навчання, а також 
написання есе.

Відбір учасників відбувати-
меться у два етапи: 1 етап – роз-
гляд поданих заявниками доку-
ментів; 2 етап – публічний конкурс 
представлення есе.

Перелік документів, які треба 
подати претендентам на стипен-
дію «Тільки разом»:

1) аплікаційна форма;

2) есе «Моя інвестиція у розвиток Во-
лині» (3-4 сторінки друкованого тексту 
14-м розміром шрифту);

3) рекомендація наукового керівника, 
тренера, куратора;

4) копії залікової книжки;
5) копії наукових публікацій;
6) копії грамот, нагород, відзнак.
Весь пакет документів надіслати од-

ним архівом (*.rar, *.zip).

Примітка: неповні пакети документів, 
надіслані в некоректній формі (окремими 
файлами, незаархівовані) розглядатися не 
будуть.

Заповнені форми та сканкопії підтвер-
джувальних документів потрібно надси-
лати на e-mail: novyy.lutsk@gmail.com або 
tilkyrazom@gmail.com.

Прес-служба Фонду 
«Тільки разом»
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ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ – НЕ ВИРОК

ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ – 
РОЗВИВАЛЬНІ ТРЕНАЖЕРИ

СИЛЬНІ ДУХОМ

ДОБРА СПРАВА

Утогівці мовою нечуючих «говорять» слово «Волинь»

Усі люди особливі по-
своєму. Серед нас є ті, 

хто сприймає світ через інші 
органи чуття, але попри це, 
має стійку життєву позицію. 
Громадська організація 
«Українське товариство 
глухих» (УТОГ) об’єднує таких 
людей, надає їм професійну 
допомогу, сприяє соціальній і 
трудовій реабілітації.

Окрім того, згуртовані в друж-
ньому колі учасники організації, 
яких понад 500, проводять разом 
дозвілля: читають книги та газети, 
грають у більярд, відвідують лекції 
і тренінги. Мають навіть свій буди-
нок культури.

Зі слів директора установи 
Любові Гнідець, таке проведення 
вільного часу створює дружню й 
вельми позитивну атмосферу в ор-
ганізації, розширює кругозір нечу-
ючих та допомагає соціалізуватися. 
Завдяки допомозі Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» у приміщенні 
зробили ремонт, відтак перебувати 
там стало приємніше і тепліше.

«Ми мерзли, в нас не було опа-
лення. Було навіть таке, що люди 
приходили зі своїми ковдрами, 
сиділи в рукавицях. Власними 
силами ми замінили вікна в залі, 
поставили конвектори. Але зали-
шалася проблема з фойє та бібліо-

У луцькому «Центрі розвитку дитини» 
під керівництвом Людмили Вознюк 
– дванадцять вихованців, по шість у 
кожній групі. Щоправда, поки що вони 
не розмовляють, але – вчаться. 

Для того щоб реабілітація була більш 
успішною, «Центр розвитку дитини» звернув-
ся по допомогу у Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». За кошти меценатів придбали трена-
жери й м’ячі для мультиболу.

Батьки, які привели сюди своїх дітей, ка-
жуть, що заняття, до яких залучають малечу, 
дають їм змогу витрачати енергію з користю 
та максимально розвинути свої здібності.

«У наших дітей високий потенціал до ру-
хових ігор, їх хочуть присадити, щоб вони 
сиділи тихесенько і все повторювали. А тут 
є де розбігтися, є де розігнатися, є куди свою 
енергію спрямувати і при цьому отримати 
такий результат, який нам потрібен», – каже 
мама одного із вихованців.

У більшості діток такого віку ще немає 
жодних діагнозів, батьки і тренери сподіва-
ються, що й не буде – бо працюють наполе-
гливо, стараються і мають результати.

До кожної дитини у центрі індивідуаль-
ний підхід, адже всі вони особливі. Педагоги 
використовують спеціальні методики, і хоч 
неквапливо, але впевнено прогресують у сво-
їй роботі з учнями.

Зі слів практичного логопеда та олігоф-
ренопедагога Людмили Вознюк, яка трива-
лий час працює з такою категорією дітей, 
інвентар, придбаний коштом Фонду «Тільки 
разом», вкрай важливий для розвивальної 
роботи із дітьми.

«Ми взяли тренажери, які забезпечують 
перехресну роботу рук і ніг, це взаємодія 
обох півкуль головного мозку і зв’язок між 
структурами – відділами головного мозку. Це 
звичайне обладнання, яке не протипоказане 
жодній дитині. Дуже добре, якщо батьки це 

знають. Я стовідсотково не помилюся, якщо 
скажу, що в основі подальшого успішного 
розвитку лежить рівень сформованості ді-
яльності саме вестибулярного апарату», – по-
яснює пані Людмила.

Особливими успіхами у роботі з такими 
дітьми у центрі ще остерігаються хвалити-
ся, але зізнаються, що самі не сподівалися 
на такий поступ. Просто на очах один із 
маленьких учасників проекту вперше по-
чав правильно крутити педалі на тренажері. 
Отже, недовго залишилося і до катання на 
велосипеді.

Проект такої реабілітації – експери-
ментальний та дієвий. Фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» таким чином підтримує не 
лише лікування та реабілітацію дітей, а й 
стимулює людей ініціативних, які прагнуть 
до розвитку, опановують нове, пропону-
ють ідеї і їх реальне втілення. До слова, це 
не перший досвід співпраці з цією громад-
ською організацією. До цього був ще випуск 
спеціалізованої літератури, яку успішно ви-
користовують і в області, і за її межами. По-
переду – і спільні успіхи, і стимули до нових 
ідей.

Ольга ЗДЕБСЬКА

текою. Коштів на придбання нових 
вікон та дверей у ці приміщення в 
нас не було. Тому ми звернулися 
в Офіс розвитку кварталу, що на 
вулиці Кондзелевича, 30, написа-
ли лист-прохання про надання 
допомоги. У Офісі на наше звер-
нення відреагували й оперативно 

провели ремонтні роботи. Тепер у 
нас стало так тепло, що ми навіть 
опалення не вмикаємо», – зазна-
чила жінка.

Варто зауважити, що Фонд 
Ігоря Палиці не вперше підтримує 
громадську організацію УТОГ.

«Фонд допомагає нашій орга-

нізації вже кілька років. Неодно-
разово нам надавали соціальні 
картки на продукти, закуповували 
техніку. Ми отримуємо фінансову 
підтримку для участі у спортивних 
змаганнях «Ігри патріотів УТОГ». 
Ці ігри є дуже важливими, адже 
вони дають нашим учасникам 

змогу зав’язати нові знайомства, 
дружбу та добре відпочити. Окрім 
того, учасники активно тренують-
ся та покращують свій фізичний 
стан і здоров’я», – розповіла голо-
ва луцького осередку УТОГу Лілія 
Шкабара.

Розраховувати на допомогу 
держави організації не доводилося, 
з бюджету кошти виділяли тільки 
на найпотрібніше. Знаючи обсяг 
робіт, не всі вірили, що ремонт цей 
вдасться завершити, бо і масштаби 
чималі, і кошти значні.

«Коли до нас звернулися з про-
ханням зробити ремонт примі-
щення в будинку культури УТОГу, 
ми не мали сумнівів, що це по-
трібно. Адже допомагати тим, хто 
найбільше цього  потребує, – одне 
з основних завдань Фонду», – за-
значила керівник Офісу розвитку 
кварталу Олена Оліфірович.

Працівники Офісу розви-
тку кварталу постійно тримають 
зв’язок з людьми, які звертали-
ся по допомогу. А з організацією 
УТОГ підтримка упродовж п’яти 
років переросла в дружбу. Тут 
упевнені, що люди з обмеженими 
можливостями часто мають необ-
межений потенціал, для розвитку 
якого потрібно створити належні 
умови.

Ольга ЗДЕБСЬКА
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