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ПЕРСПЕКТИВА

Згідно з Конституцією України, 
усі ми маємо право на освіту. 

Зокрема, у 53-й статті йдеться, 
що держава гарантує доступність 
і безоплатність дошкільної та 
повної загальної і середньої 
освіти. Також вказує документ і на 
розвиток навчального процесу. 
Але насправді чи не всім батькам, 
які мають дошкільнят та учнів, 
доводиться доплачувати за так 
зване безоплатне навчання.

Це не єдина норма закону в нашій дер-
жаві, яка практично не виконується. Що-
року бюджетне фінансування освіти та на-
уки стає все меншим, а суми, які сплачують 
батьки, більшими.

Від 20 до 50 гривень щомісяця спла-
чують батьки в дитсадках та школах. За 
ці гроші купують вікна, двері, будівельні 
матеріали, хоча бюджетне фінансування 
мало би покривати такі господарські ви-
трати. Та бюджетних коштів заледве ви-
стачає на енергоносії й зарплату працівни-
кам шкіл і ДНЗ. Говорити про те, що за ці 
гроші мали би купувати книги та іграшки, 
немає сенсу. 

ПРОЕКТ «ФОНД РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

Якою має бути сучасна освіта? Безплат-
ною, навчально-виховною чи такою, що 
сприяє всебічному розвитку учня? Кожен 
із батьків хотів би для своєї дитини найкра-
щого шкільного чи дошкільного закладу, 
теплого та зручного, захищеного, з дбай-
ливими вихователями та вчителями, осна-
щеного сучасними технологіями, який іде 
в ногу з часом. Але відколи Україна здобула 
незалежність, школи та дитсадки звикли 
жити за стандартами, в яких розраховувати 
на державу марно. Відтак усе, що потрібно 
для навчання, для школи чи дитсадка – від 
банки фарби до підручника – лягло на плечі 
батьків. 

У кожному класі є фонд, у який надхо-
дять гроші від батьків. Таких фондів стіль-
ки, скільки класів у школі. З кожного фон-
ду щомісяця кошти в сумі від 600 гривень 
надходять у так званий фонд школи – пі-
клувальну раду. Саме там вирішують, куди 
ідуть ваші гроші. Близько 20 мільйонів гри-
вень – такий обіг готівки за рік у навчаль-
них закладах.

Ви досі сплачуєте готівкою з рук у руки? 

А чи добре знаєте ви, куди й на що йдуть 
ваші гроші? Адже проблем у навчальних за-
кладах не меншає.

Головних варіантів дофінансування є 
три – за кошти батьків, кошти приватних 
підприємців та кошти фондів міжнародної 
технічної допомоги. Але сподіватися, що 
підприємець сам прийде у школу і скаже, 
що хоче її фінансувати, годі. Для цього по-
трібно, аби діяла неприбуткова організація 
– наприклад, фонд розвитку навчального 
закладу. 

Зміни у системі освіти міста четвертий 
рік поспіль впроваджує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у програмі «Сучасна освіта». 
Торік започаткували проект, який дістав 
назву, що відповідає функціональному при-
значенню, – «Фонд розвитку навчального 
закладу». Він допомагає батькам залагоди-
ти чимало проблемних питань. Ще у жов-
тні в загальноосвітніх школах №11 і №16 
ініціативні групи батьків створили фонди 
розвитку навчальних закладів, згодом до 
них долучився і дитячий садок №3, в якому 
діє фонд «Зоряний». А нещодавно ще один 
такий фонд створили в загальноосвітній 
школі №12.

«Мета цього проекту й кожного фонду, 

який створюється, – дати батькам інстру-
мент для захисту інтересів дітей чи ви-
хованців садка. На жаль, сьогодні галузь 
недофінансована, і щорічно ця проблема 
загострюється. Фінансування харчування 
перекладається на плечі батьків. Якщо в 
січні ми ще доплачували за нього, то нині 
дві треті видатків – на плечах батьків, а з 
вересня всі 100 відсотків будуть оплачувати 
батьки», – розповідає виконавчий директор 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Орест 
Маховський.

Коли провели опитування серед батьків 
після зборів, то з’ясувалося, що понад 80 
відсотків із них зізналися, що відвідування 
навчального закладу асоціюється в них із 

грошима. Статистика свідчить: більшість 
тат і мам не цікавляться, куди витрачають 
гроші. Є й інша категорія батьків, які хо-
чуть контролювати й бачити обіг коштів. 
Але така інформація не завжди є доступ-
ною. А коли хтось із юридичних осіб захо-
че надати матеріальну допомогу, ці кошти 
надійдуть у казначейство, і оперативне ви-
користання на благодійні цілі буде усклад-
неним.

«Нема куди отримати ці кошти, немає 
рахунка, а це має бути юридична особа. 
Ми не можемо працювати з підприємства-
ми, бо їм нікуди давати гроші. У кишеню, в 
руку – як це має відбуватися? А от зусилля-
ми піклувальної ради не вдається залучити 
такої допомоги», – пояснює Наталія Гунько, 
керівник першого в Луцьку фонду розвитку 
«Ерудит», що у ЗОШ №11.

За підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» ініціативним батькам допомогли 
підготувати усі документи й надати фонду 
розвитку навчального закладу статус юри-
дичної особи. Нещодавно батьки учнів за-
гальноосвітньої школи №12 теж вирішили 
створити фонд, який назвали «Лідер».

(Продовження на наступній стор.)

З рахунком працювати 
просто: коли його 

створено, кошти можна 
переводити у зручний спосіб, 

розрахуватись у магазині або 
через термінал, ба навіть 

переказати через віртуальну 
платіжну систему.

Фонд розвитку навчального 
закладу  як юридична 
особа працює згідно із 

законодавством України, 
може укладати угоди в межах 

своїх повноважень у різних 
сферах діяльності. 
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Фонд Ігоря Палиці

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін

Батькам у деталях пояснюють переваги створення фондів розвитку

(Початок на попередній стор.)

«Є батьки, які постійно від-
відують усі збори, і коли до нас 
прийшли представники Ігоря 
Палиці, то відразу знайшлися 
охочі. Щоб організувати фонд, 
потрібно лише троє людей, з 
юридичного боку це все дуже 
просто. Це юридична особа, тому 
й процедура створення така ж, 
як і інших юридичних осіб. У нас 
в державі зараз це дуже просто. 
Мінімальний пакет документів. 
У Луцьку є Центр надання адмі-
ністративних послуг, і це роблять 
дуже швидко. Нашій школі про-
йти всю процедуру реєстрації 
допомогли у Фонді Ігоря Палиці: 
підготували нам усі документи, 
ми просто приїхали, забрали їх 
і завезли», – деталізує юридичні 
нюанси Іванна Мазурок, керів-
ник правління фонду «Лідер» 
ЗОШ №12.

Після того як створили фонд 
розвитку, починається просвіт-
ницька робота. Його керівники 
відвідують усі батьківські збори, 
розповідають про переваги фон-
ду, одна із них полягає у збільшен-
ні можливостей фінансування 
навчально-виховного процесу.

З рахунком працювати про-
сто: коли його створено, кошти 
можна переводити у зручний 
спосіб, розрахуватись у магазині 
або через термінал, ба навіть пе-
реказати через віртуальну пла-
тіжну систему.

«Ми роздали батькам рекві-
зити. Хто хоче – може долучатися 
до підтримки навчального закла-
ду, ми все-таки – фонд розвитку, 
змусити нікого не можемо, ми 
зробили крок. Отож, хто хоче 
брати участь у фонді, пише за-
яву про вступ, і ці кошти стають 
як членський внесок», – ділиться 
деталями роботи керівник фон-
ду розвитку ДНЗ «Зоряний», що 
у луцькому дитсадку №3, Петро 
Петрук.

Чи не всі школи міста на офі-
ційному сайті показують звіти 
про витрати батьківських коштів. 
У деяких школах щомісяця ви-
трачають понад 40 тисяч гривень. 
Аналізуючи структуру витрат, на 
будівельні матеріали, ремонти, 
вікна та двері, мийні засоби іде 70 
відсотків від суми, лише частина 
– на канцелярію, винагороду для 
дітей. За ці кошти не купують 
книг і не організовують екскур-
сій. Не йдеться й про закупівлю 
обладнання для профільних ка-
бінетів. Що у цьому напрямку 
можна вирішити завдяки фонду 
розвитку?

«Хотілося би з боку держа-
ви не тільки фінансування по-
бутових потреб, а й виділення 
коштів для потреб освітніх, щоб 
діти мали з чого працювати. Щоб 
учителька на уроці могла показа-
ти досліди, не розказати, а саме 
показати. У нас в кабінеті хімії 
практично відсутні і реактиви, і 
посуд. Усе це дітям розповідають 
на словах, і так в інших кабіне-
тах», – ділиться наболілим член 
правління фонду розвитку шко-
ли №12 Тетяна Яловеда.

Саме підтримка освітнього 
процесу – ще одна перевага ді-
яльності фонду розвитку на-
вчального закладу.

РЕФОРМА ОСВІТИ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАМИ Й ТАТА

ПЕРСПЕКТИВА

«Зараз, звісно, є і такі батьки, 
які кажуть, мовляв, куди ви ті 
гроші діваєте, все набагато про-
зоріше – є рахунок, тому вони 
не ідуть нікому в руки й ніде «не 
прилипають», кошти надійшли 
на рахунок, якщо хтось зловжи-
ває, то буде за це відповідати. 
Адже така безготівкова форма 
внесків дає чітке розуміння ви-
трат», – розповів про досвід ро-
боти Петро Петрук.

Гроші на рахунку, звітність 
за кожну копійку, залучення до 
співпраці підприємців – ці пере-
ваги фондів розвитку навчаль-
них закладів спробували, як 
кажуть, на собі фонди в 11-й та 
16-й школах. Тут провели свята, 
на які запросили ініціативних 
людей, що зможуть допомогти 
закладу розвиватися. Відбув-
ся театралізований фестиваль 
«Маски» в школі №11, свято Бук-
варика – у школі №16, до співп-
раці долучився і футбольний 
клуб «Волинь».

Чотири роки тому на території 
школи №16 за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці відкрили футболь-
не поле зі штучним покриттям. 
Відколи в навчальному закладі є 

фонд розвитку, він співпрацює 
із футбольним клубом «Волинь», 
сюди передали п’ять футбольних 
м’ячів. Хтозна, можливо, на цьо-
му полі гратимуть майбутні зірки 
футболу.

А коли запрацював фонд 
розвитку навчального закладу 
в школі №11, батьки та вчителі 
теж побачили співпрацю з під-
приємцями під час фестивалю 
«Маски».

Частину суми стартового 
гранту, який отримала школа від 
Фонду «Тільки разом», витра-
тили на організацію фестивалю 
«Маски»: купили тканину, ви-
готовили декорації, пошили сце-
нічні костюми.

«Внесок у 25 тисяч гривень 
діє як револьверний фонд, ми ви-
трачаємо кошти, але намагаємось 
повернути їх, аби вони були в нас 
на рахунку», – описує схему руху 
коштів на рахунку фонду розви-
тку Наталія Гунько.

Співпраця з благодійниками, 
меценатами та підприємцями 
під час заходів у школах вже дала 
перші результати. Правління 
фонду розвитку навчального за-
кладу веде інформативну роботу, 

готується до нових зустрічей, аби 
про школу та її потреби знали.

Ось у школі №16 невдо-
взі проведуть звітний концерт. 
Планують запросити керівників 
підприємств, які розташовані у 
тому ж районі, що й навчальний 
заклад.

Спілкуючись із керівниками 
правління фонду розвитку на-
вчального закладу дізнаєшся, 
що усі вони – люди різних про-
фесій. Хтось працює на заводі, 
хтось юристом, лікарем, інші 
виховують дітей. Аби навчитися 
керувати фондом розвитку, усі ці 
люди пройшли навчання на базі 
Офісів розвитку кварталу, які ді-
ють з ініціативи Фонду «Тільки 
разом». 

Чи не у всіх батьків під час 
спілкування виникають запи-
тання про харчування дітей у 
школі, залучення додаткових 
гуртків, співпрацю з лікарем, 
який міг би моніторити стан 
здоров’я учнів.

Члени правління фонду роз-
витку «Лідер», що при ЗОШ №12, 
мають намір створити при школі 
комісію з батьків, серед яких бу-
дуть лікарі, медсестри, які мають 

відповідні дозвільні документи. 
Таким чином, буде змога брати 
проби на якість харчування у 
шкільній ідальні, з’ясовувати, чи 
відповідають продукти, якими 
годують дітей, заявленим стан-
дартам.

Фонд розвитку навчального 
закладу як юридична особа пра-
цює згідно із законодавством 
України, може укладати угоди в 
межах своїх повноважень у різ-
них сферах діяльності. До речі, 
юридичний супровід і консуль-
тування – ще одна перевага, 
яку отримує фонд розвитку 
навчального закладу від Фон-
ду «Тільки разом». Відтак фонд 
може стати ланкою, яка поєднає 
між собою школу і, наприклад, 
викладача танців чи малюван-
ня, аби залучити його до поза-
шкільної роботи.

Відколи у школах почали дія-
ти фонди розвитку, батьки відчу-
ли, що самі можуть вирішувати, 
як і куди витрачати кошти, але 
так, щоб це стосувалося учнів, 
їхнього здоров’я та навчання. У 
багатьох із них з’явилася впевне-
ність, що гуртом зможуть досяг-
ти поставленої мети.

Нині навчальні заклади мають 
можливість заручитися підтрим-
кою міжнародних організацій. 
Для цього потрібна ініціатива від 
громади – батьків, учнів, адміні-
страції школи.

Віднедавна у Фонді «Тільки 
разом» розпочав роботу під-
розділ із роботи з грантами та 
проектами. Мета – вийти на єв-
ропейський рівень і мати змогу 
створити дітям достойні умови 
для розвитку.

Але щоби взяти участь у гран-
товому проекті, має бути співфі-
нансування. Гроші з державного 
бюджету залучити неможливо, 
адже їх і так бракує. Фонд «Тіль-
ки разом» у рамках програми 
«Сучасна освіта» виступає гаран-
том надання частки співфінансу-
вання, якщо заявка матиме пози-
тивне рішення.

Кожен із батьків згодом ма-
тиме випускника дитсадка й 
школи. І те, що зараз зможе зро-
бити фонд розвитку навчаль-
ного закладу, вплине на те, як 
будуть вчитися майбутні поко-
ління. 25 років минуло відтоді, 
як школи опинилися сам на сам 
зі своїми проблемами. Через де-
сять років, якщо не вплинути на 
ситуацію, ми матимемо залежну 
від батьківської кишені освіту. 
Тоді, можливо, й стане доцільно 
віддавати дітей у приватні шко-
ли, які за ті ж гроші гарантува-
тимуть якість освіти. Щоправ-
да, повністю платної. А допоки 
такого не сталося, мінімізувати 
витрати батьків, залучити кошти 
міжнародної технічної допомо-
ги, підтримати школу і майбут-
ні покоління можемо лише ми з 
вами. Адже сучасна освіта має 
бути саме такою – орієнтованою 
на дітей і їхній розвиток.

Ірина КУДРЯ
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Основні переваги фонду розвитку навчального закладу: 

 додаткові можливості для зміцнення навчальної бази закладу;

 забезпечення прозорості та публічності використання батьківських коштів;

 можливість впливати на якість харчування у дитсадках та школах;

 сприяння розвитку фізичної культури та спорту;

 організація ефективної гурткової роботи навчального закладу; 

 залучення додаткових джерел фінансування.
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З ЛЮБОВ’Ю ДО УКРАЇНИ

Проект «Нове життя – Новий Луцьк» уже п’ятий рік поспіль зустрічає подарунками малюків та їхніх мам

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ЛУЦЬКУ: 
ПЕРШИЙ ДОСВІД МАЛЕНЬКОЇ 
СОФІЙКИ ТА ЇЇ МАМИ

З ДОБРОМ У СЕРЦІ

Лучанка Софійка Романюк у свої 
десять років уже пережила дві 

операції. Ніхто й не здогадується, як 
важко цій дівчинці бути такою ж, як і 
решта однокласників – безтурботною і 
радісною.

Лікарі поставили Софійці діагноз – ар-
трогрипоз, захворювання суглобів. Ця не-
дуга небезпечна тим, що вона не прогресує, 
але може повертатися. Софійку лікували і 
вдома, і в Києві, в інституті ортопедії. Після 
двох операцій хвороба не відступала.

Жити з таким діагнозом непросто, роз-
повідає мама дівчинки Мар’яна Романюк-
Вільчинська, а тому вчилися, звикали всі 
разом.

«Нам дали перелік вправ – масажі, ліку-
вальна фізкультура – які ми можемо робити 
вдома, але чогось радикально ефективного 
– ні», – каже Мар’яна. Сім’я використову-
вала усі можливості для реабілітації. Так і 
зав’язалося знайомство із церквою «Фіміам».

Зараз Софія Романюк – учениця пер-
шої приватної ліцензованої школи Луць-
ка. Вона невеличка – усього п’ять класів. 
Школа особлива не лише тим, що має від-
мінний від інших статус. Тут дітки, яким 
важко рухатися, можуть навчатися без 
сторонньої допомоги. 

Директор Луцької приватної спеціалізо-
ваної школи «Скарбниця мудрості» Сергій 
Гопанчук розповідає, що це – інклюзивна 
школа, де плекають християнські цінності, 
заклад відкритий для всіх охочих.

Приватна школа не передбачає держав-
них джерел фінансування, тому навчання у 
ній – платне. Частину витрат покриває бла-
годійна допомога християнської громади, 
а частину доводиться платити батькам. До 
того ж, школа перебуває на етапі становлен-
ня. І від самого початку Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» підтримав цей заклад. 

«Спочатку ми просто просили допомогу 

на тих діток, які в нас є неповносправними. 
Оскільки дітки з особливими потребами 
й батькам важко їх підтримувати на спор-
тивному майданчику, то було звернення, 
пов’язане із облаштуванням зовнішньої 
території. І ось таким чином ми час до часу 
звертаємося із нашими ідеями до Фонду», – 
каже Сергій Гопанчук.

Левова частка із сімейного бюджету йде 
на реабілітацію Софійки. Окрім того, двоє 

молодших дітей також потребують уваги. 
Тому сім’я Романюків звернулася по допо-
могу у Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
І ось уже третій рік поспіль навчання ді-
вчинки в «Скарбниці мудрості» фінансує 
ця організація. У школі Софія черпає не 
лише знання із навчальних предметів, але 
й пізнає загальнолюдські цінності, отри-
мує відповіді на найрізноманітніші питан-
ня.

Зі своїми колишніми страхами Софій-
ка впоралася. Так само, як і з норовливим 
звуком «р». Вона уміє боротись, йти вперед 
і досягати мети. Як розповідає мама Софій-
ки, дівчинка дуже добра, щедра.

«Вона завжди ділиться з усіма. Коли 
свята і в школі дають цукерки, то вона при-
носить солодощі додому, ділиться. Пода-
рунками своїми теж завжди ділиться. А ще 
любить читати, читає дуже багато книжок. 
Її бібліотека уже налічує, мабуть, більше 
книг, ніж моя. Софійка цікавиться усім і 
водночас, і їй треба давати відповіді на все 
одразу. Тут велику роль грає школа, де дуже 
багато розмовляють з дітьми. І спілкуються 
нарівні – як з дорослими. Говорять про все: 
про буття, сім’ю, поведінку дівчаток тощо. 
Мені дуже подобається, що діти отримують 
досить правильні, на мою думку, відповіді», 
– запевняє мама дівчинки.

«Я читала книжку «Лісова школа». 
Мені вона сподобалася, і найбільше 
запам’ятався зайчик Вухань. Він спочатку 
боявся-боявся, потім така пригода ста-
лась, що всі іграшки позабирали в нього 
і він шукав», – пригадує дівчинка, як зай-
чик позбувся своїх страхів.

Одна із правильних відповідей, яку 
людина упродовж життя отримує для себе 
сама, – що таке добро. Чи є для нього міс-
це у непростий час, коли часто-густо буває 
викривлення дійсності, цінностей, їхня під-
міна, фальш? Добро є, воно мусить жити, 
тому що без нього не бути й повноцінному 
життю.

Наталка ПЕТРУК

У Фонді Ігоря Палиці 
«Тільки разом» уже 

п’ятий рік поспіль діє 
проект «Нове життя – Новий 
Луцьк», у рамках якого всі 
новонароджені лучани 
отримують у подарунок 
книжечку «Наше малятко» та 
свою першу вишиванку.

Починаючи з 2011 року, Фонд 
долучається до привітання ново-
народжених лучан. Волонтери 
центру «Довіра» тричі на тиждень 
приходять у Луцький клінічний 
пологовий будинок з подарунками 
для діток і мам. Дівчата кажуть, 
що приємнішу місію годі й уявити. 
Адже щоразу, заходячи в палату, 
дивишся у щасливі очі жінки, яка 
дала нове життя.

«Заходжу в палату – а там зо-
всім крихітні дітки, які плачуть. 
Я відразу трохи боялася, мамам 
після пологів було дуже важко… 
Мені здається, кожному приємно, 
коли йому приділяють увагу», – 
розповідає волонтер центру «До-
віра» Діана Скоп.

«Дуже приємно, коли ти за-
ходиш в палату, вітаєш маму з 
народженням її дитинки і бачиш, 
що на обличчі жінки з’являється 
щира усмішка. І ти розумієш, що 
недаремно це робиш, що ти пода-
рував їм трішки тепла та добра. На 

УСІ НОВОНАРОДЖЕНІ ЛУЧАНИ ОТРИМУЮТЬ ПОДАРУНКИ

мою думку, це дуже відповідаль-
но, тому що мами на нас реагують 
дуже добре», – додає волонтер 
центру Ірина Крищук.

Мами дуже позитивно сприй-
мають таку увагу до себе й малят. 
І хоч пологи були ще зовсім недав-
но, запевняють, що радість від дов-
гоочікуваної зустрічі з немовлям 

стирає усі болючі переживання. А 
усміхнені люди та несподівані по-
дарунки додають настрою.

«Здоров’я на покращення йде, 
хлопчик узагалі в нас здоровень-
кий, гарненько ростемо, їмо. Для 
мене було дуже великим здиву-
ванням, коли прийшли в палату і 
сказали, що є подарунок від Фонду 

Ігоря Палиці. Це було дуже приєм-
но. До речі, це перша наша виши-
ваночка», – з усмішкою розповідає 
одна з матусь.

«Приємно, що Ігор Палиця 
подарував нам такі гарні пода-
руночки. Справді, дуже гарний і 
альбомчик, і сорочечка. Буде наш 
хлопчик справжнім українцем», – 

ділиться враженнями її сусідка.
За час реалізації проекту Фонд 

спільно з турботливими праців-
никами клінічного пологового 
будинку та волонтерами вручив 
понад 9,5 тисячі перших альбомів 
та вишиванок новонародженим 
діткам. У Фонді «Тільки разом» 
кажуть, що втілювати такий про-
ект – неймовірна втіха.

Виконавчий директор Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Орест Маховський вважає, що ви-
шиті сорочки з самого народжен-
ня привчають малюків до рідного, 
українського.

«Проект «Нове життя – Новий 
Луцьк» передбачає вручення усім 
новонародженим лучанам приєм-
них подарунків. Це книга «Наше 
малятко», де можна відображати 
усі події, які супроводжують ди-
тинку, вклеювати її фотографії, 
записувати ріст, вагу, цікаві спо-
стереження. А також – вишиті со-
рочка та пелюшка, які уже з самого 
малечку привчають дитину до на-
шого, українського», – каже Орест 
Маховський.

Проект триває, і у Фонді споді-
ваються, що перші в житті немов-
лят подарунки стануть у пригоді 
діткам та їхнім батькам.

Ксенія БУКІНА

ТЬ ПОДАРУНКИ
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Зміни починаються з тебеЗміни починаються з тебе

У ЛУЦЬКІЙ ЛІКАРНІ ВІДРЕМОНТУВАЛИ 
ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ

ЛУЦЬКІ ФУТБОЛІСТИ 
ПРИВЕЗЛИ БРОНЗУ З ПОЛЬЩІ

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

ДОСЯГНЕННЯ

Волинська обласна 
інфекційна лікарня – один 

із найповажніших медичних 
закладів в обласному центрі. 
За 50 років функціонування 
тут відбулося чимало змін, на 
жаль, не найкращих. 

Як розповідає головний лікар 
медустанови Петро Гайдучик, ре-
монти в лікарні тривають десяти-
літтями. Але досі критичним лиша-
ється питання заміни каналізації, 
системи водопостачання та елек-
тромереж.

Із державного бюджету на кож-
ного пацієнта надходить щодня ли-
шень сім з половиною гривень, тож 
про поліпшення умов, зі слів голов-
ного лікаря, годі й думати.

«До благодійників ми звертає-
мося вкрай рідко. Іноді в лікарню 
госпіталізовують тяжкохворих ді-
ток, на лікування яких потрібно що-
дня 500, а то й 1000 гривень. Тоді ми 
просимо допомоги у благодійників. 
Звертаємося також до них, щоби 
допомогли з білизною, на ремонт», 
– розповідає Петро Гайдучик.

Майже десять років у лікарні 

функціонує відділення для ВІЛ-
інфікованих, які мусять бути ізо-
льовані від інших інфекційних хво-
рих. Умови для перебування таких 
пацієнтів були жахливими. Тому й 
звернулися до Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

«Виокремлення цього відді-
лення є надзвичайно важливим, 
тому що у Волинській області на-
разі перебуває до п’яти тисяч ВІЛ-
інфікованих хворих. Із них маємо 
півтисячі дітей, які народжені від 
ВІЛ-інфікованих батьків, вони по-
требують спостереження, уточ-

нення діагнозу, і зрештою – самого 
лікування», – пояснює завідувачка 
відділення для ВІЛ-інфікованих об-
ласної інфекційної лікарні Людми-
ла Зубко.

На ремонт і часткове вмеблю-
вання відділення потрібно було 
близько трьохсот тисяч гривень. 
Відтепер тут повноцінний ізо-
льований блок на 20 ліжкомісць, з 
окремою маніпуляційною та орди-
наторською. Звісно, це не розв’яже 
усіх проблем хворих, та віднині 
лікувати та обстежувати їх буде 
набагато простіше. А ще три роки 

тому за кошти Фонду Ігоря Палиці 
в цьому медичному закладі онови-
ли харчоблок. І це – лише частина 
об’ємної програми.

«Лише в останньому кварталі 
минулого року Фонд Ігоря Палиці 
виділив півтора мільйона гривень 
на установи, де лікуються тяжко-
хворі, бійці АТО, дітки. Кошти було 
витрачено на ремонт, придбання 
обладнання, реабілітацію. І робота 
в цьому напрямку триває й надалі», 
– наголошує виконавчий директор 
Фонду Орест Маховський.

Наталка ПЕТРУК

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

Міжнародний турнір з міні-футболу 
«Kresy 2016» днями відбувся у Хелмі. До 
Польщі, окрім спортсменів країни, що 
приймала гостей, приїхали представники 
України та Білорусі.

Серед тих, хто представляв Україну на 
змаганнях, хороший рівень продемонструва-
ли лучани. Так, учні луцької дитячо-юнацької 
спортшколи №2 здобули дві бронзові нагороди 
серед юнаків 2004 та 2006 років народження, а 
також вибороли п’яте місце серед юнаків 2005 
року народження. Варто зауважити, що це були 
останні змагання зимової кампанії учнів цього 
позашкільного навчального закладу.

«Хочу наголосити, що в цьому турнірі хлоп-

ці брали участь фактично ще дітьми, а завтра ці 
юні футболісти можуть поповнити лави осно-
вного складу головної команди Волині, а дехто, 
хочеться сподіватися, і національної збірної ко-
манди України», – зазначив тренер КДЮСШ №2 
Михайло Мельник.

Зі слів юних спортсменів, такі змагання да-
ють їм нові можливості для розвитку, адже вони 
мають нагоду обмінятися досвідом, поспілкува-
тися з футболістами з інших країн. Кожен виїзд 
на змагання – мотивація працювати над собою 
ще натхненніше.

Тренери кажуть, що змагання – не лише при-
від поборотися за призове місце, а й нагода оці-
нити свій рівень порівняно із суперниками. Це 
дозволяє зважити власні сили та майстерність і 
додає стимулу до подальшої роботи над собою.

«Це був великий досвід для нас – взяти участь 

у цих турнірах. Найголовніше для спортсменів 
такого віку – стимул та заохочення, в цьому ви-
падку це виїзди на змагання, а тим більше – за 
кордон. Ми щиро вдячні Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», який не стоїть осторонь розви-
тку спорту та надав нам підтримку для цих по-
їздок. Саме цей Фонд сьогодні сприяє розвитку 
та популяризації фізичної культури, масового 
спорту та спорту вищих досягнень, і це не може 
не радувати», – додав Михайло Мельник.

Самовдосконалення заради розвитку – один 
із принципів, якими керується Фонд, започат-
ковуючи в тому числі й спортивні проекти. У 
2016 році розвиток спортивної інфраструктури 
Волині та підтримка волинських спортсменів  і 
надалі лишатимуться стратегічними напрямка-
ми у діяльності Фонду «Тільки разом».

Ксенія БУКІНА
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