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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

Конституція визначає, що 
середня освіта в Україні є 

безплатною. Водночас бюджетне 
фінансування галузі повністю 
перекреслює право, передбачене 
законом. За словами самих 
освітян, виділених державою 
коштів вистачає на виплату 
зарплат, енергоносіїв та 
обов’язкових платежів. А по 
додаткові кошти доводиться 
звертатися до батьків. Не секрет, 
що сьогодні майже всі ремонти 
у шкільних приміщеннях, наочні 
матеріали та решта поточних 
виплат фінансуються за так звані 
благодійні внески, які щомісяця 
збирає голова батьківського 
комітету.

Більшість батьків ставляться до таких 
потреб із розумінням, мовляв, бюджет до-
волі обмежений, а дитині потрібні якісні 
знання та умови для навчання.

Втім для деяких бути спонсорами не-
просто, особливо в ситуації, коли левова 
частина шкільних витрат фінансується суто 
за рахунок внесків. Аби розв’язати цю про-
блему та зробити цей процес більш прозо-
рим, потрібно було знайти нові підходи до 
благодійної діяльності в освітніх закладах.

Так виникла ідея створення фондів 
розвитку при навчальних закладах. Їхня 
мета – зменшити фінансове навантаження 
на батьків та створити додаткові механізми 
для залучення коштів. Обговорювали тему 
й на рівні місцевої влади, але далі рекомен-
дацій для батьківських колективів щодо 
потрібності таких кроків справа так і не 
зрушила.

Перші практичні кроки з прописаним 
алгоритмом запропонував Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом».

У 2015 році Фонд започаткував проект, 
мета якого – активна підтримка батьків-
ських колективів, які зважилися змінити 
підходи в залученні додаткових коштів на 
школу. Завдяки співпраці з Фондом ініці-
атори отримують потрібне фінансування 
на реєстрацію. Початківцям також допо-
магають відкрити банківський рахунок, 
виписати статут та залучають до участі в 
тематичних навчаннях. Такі заняття регу-
лярно проводять на базі Офісів розвитку 
кварталу.

Перший фонд розвитку в 2015 році 
створили у ЗОШ №11 Луцька. Він отримав 
назву «Ерудит». Його заснували у жовтні 
минулого року, але, незважаючи на віднос-
но нетривалу історію, голова фонду роз-
витку «Ерудит» Наталія Гунько каже, що 
уже можна багато розповісти про переваги 
та результати роботи за новою системою. 
За її словами, бажання створити фонд 
з’явилося уже давно, але, на жаль, на той 
час до таких змін готові були не всі. Втім 
нові умови диктують і нові механізми ро-
боти. Зараз, за словами пані Наталії, навіть 
відверті противники такої системи карди-
нально змінили ставлення.

– Створення таких фондів розвитку 
зараз особливо актуальне, – переконана 
жінка. – Ще п’ять років тому, коли почала 
роботу піклувальна рада при нашій школі, 
ми знайшли інформацію про систему фан-
драйзингу, іншими словами – відновлення 
інституту шефства. Якщо ви пам’ятаєте, 
колись кожне велике підприємство опіку-
валося певним навчальним закладом. Ви-
вчивши систему фандрайзингу, ми зрозу-
міли, що співпраця школи та підприємців 
має багато переваг, але на той час ми не 
мали механізмів, за якими ця робота може 
відбуватися. Тому питання відтермінува-

лося на кілька років. А потім в Офісі роз-
витку кварталу, що на вулиці Гордіюк, 37, 
розповіли про переваги створення фонду 
розвитку на базі школи. Ми відразу підхо-
пили ідею, бо вже мали уявлення про такий 
механізм роботи. Юристи Фонду «Тільки 
разом» допомогли нам оформити усі ста-
тутні документи та пройти реєстрацію. Як 
першопрохідці ми ще й отримали бонус – 
стартовий грант на 25 тисяч гривень. 

– Ви розповідали про налагодження 
співпраці з підприємцями. Яка в них мо-
тивація?

– Крім того, що школа є закладом осві-
ти, це ще й величезний механізм, який має 
багато потреб: мийні засоби, канцтовари, 
наочне обладнання, парти, стільці тощо. 
Ви тільки уявіть собі: в Луцьку 26 навчаль-
них закладів, у кожному в середньому 1000 
учнів, тому для підприємця це неабиякий 
ринок збуту. Школа – це споживач, і ми мо-
жемо домовлятися з постачальниками про 
вигідні для кожного з нас умови та певні 
кошти, які підприємець міг би виділяти 
нав чальному закладу на благодійність.

– А що заважало налагодити таку 
співпрацю з підприємцями?

– У форматі піклувальної ради це було 
неможливо. Підприємець не міг просто (Продовження на наступній стор.)

взяти й передати гроші або матеріальні 
цінності в руки. Тому що у такому вигляді 
він не може їх облікувати або ж вписати 
у витрати підприємства. Угоду укласти ми 
теж не можемо. Піклувальна рада не має 
повноважень видавати такі папери, бо ми 
не є юридичною особою. Після реєстрації 
фонду розвитку це стало можливим. Те-
пер підприємець може перевести кошти 
безпосередньо на наш рахунок та переда-
ти товарно-матеріальні цінності відповід-
но до угоди, а ми надаємо йому всі звітні 
документи, які підтверджують їх отри-
мання. 

Зараз ми часто запрошуємо до себе 
представників місцевого бізнесу, щоб про-
демонструвати їм переваги роботи фонду 
розвитку при школі. Ми показуємо наші 
досягнення та успіхи учнів. Таким чином, 
допомога дружніх до нас підприємств від-
криває переваги як для школи, так і для 
самих меценатів, які мають змогу бачити 
зміни, що стали можливими в тому числі й 
за їхнього сприяння. Колись-таки ми мали 
відродити цей механізм, бо це суспільний 
інтерес, який у перспективі покаже вагомі 
результати.
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ПОЧИНАННЯ БЛАГОДІЙНІ РАХУНКИ ЗАМІСТЬ ГОТІВКИ 
ЧОМУ У ШКОЛАХ І ДИТСАДКАХ ЦЕ ПРАЦЮЄ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

(Початок на попередній стор.)

– Які ще переваги має ство-
рення фонду розвитку в навчаль-
ному закладі і в чому полягають 
вигоди порівняно з попередньою 
системою благодійних батьків-
ських внесків?

– Про один момент я уже роз-
повіла, а інший, не менш важли-
вий, полягає в тому, що тепер ми 
маємо доступ до системи отри-
мання грантів. Сьогодні зі 100% 
допомоги, яку виділяють Євросо-
юз та посольства низки інших кра-
їн саме на освіту, Україна освоює 
тільки 30%. Причина в тому, що 
ми не маємо інструментів, за до-
помогою яких можемо ці кошти 
взяти. Просто так нам їх в руки не 
дадуть. Грантонадавачі мають пе-
ревести гроші на певний рахунок. 
Тепер він у нас є, тому маємо намір 
працювати ще й у напрямку залу-
чення грантових коштів.

– Як батьки поставилися до 
такої ініціативи? Адже ви були 
першими, хто зважився на ство-
рення фонду розвитку…

– До всього нового люди за-
вжди ставляться з пересторогою. 
Зрештою, це нормальна реакція. 
Звісно, не всі були на це згодні. Та 
головне – знайти правильні слова 
й аргументи для того, щоб поясни-
ти усі переваги такої системи. Нам 
це вдалося. Тому що батьки зрозу-
міли, що тепер потреби школи не 
лягають тільки на їхні плечі, ми 
маємо звідки залучати додаткові 
кошти. Наприклад, тільки за час 
діяльності фонду розвитку «Еру-
дит», окрім коштів батьків, ми до-
датково залучили понад 50 тисяч 
гривень. Це суттєво. 

– Як освоюєте отримані ко-

шти, чи є приклади реалізованих 
проектів?

– У нашій школі вже 26 років 
поспіль відбувається театральний 

фестиваль «Маски». Досі це був 
внутрішньошкільний захід, про 
який знали хіба у вузьких колах 
педагогів, які курували естетич-
ний цикл. Цьогоріч завдяки ко-
штам, які ми вклали в організацію, 
нам вдалося змінити рівень підго-
товки та проведення фестивалю. 
До речі, підприємці, які співпра-
цюють зі школою, на подарунки 
для учасників виділили понад 
3000 гривень. Раніше все було суто 
за кошти батьків. Школа має по-
рівняно невеликий бюджет, тому 
часто наші ідеї обмежувалися 
можливостями. Раніше за внески 
батьків ми могли робити тільки 

поточний ремонт у класах, тепер 
поле для діяльності набагато шир-
ше. Також один із підприємців, з 
яким ми співпрацюємо, закупив 
у шкільну бібліотеку 500 книг. 
Поступово оновлюємо наочне об-
ладнання та шкільний інвентар. 
Триває наша співпраця із Фондом 
«Тільки разом». Нещодавно на 
умовах співфінансування ми за-
мінили підлогу в одному з класів, 
а також закупили мультимедійну 
систему. Тепер навчання в тре-
тьому класі відбувається як гра, в 
процесі якої учні опановують зна-
ння. Це, на мою думку, найдієвіша 
система! Діти у захваті. Думаю, не-

вдовзі в розрізі успішності ми теж 
побачимо якісні зміни.

– Попри те, що ви озвучили 
стільки переваг, в інших школах 
фонди розвитку створювати не 
поспішають. Які аргументи ви 
могли б навести на захист такої 
системи залучення коштів?

– Ця ідея не потребує захисту, 
вона працює і дає додаткові мож-
ливості, а це головний аргумент. 
Я переконана, що невдовзі такого 
висновку дійде кожен батьків-
ський колектив. Школа – це вели-
чезний механізм, який потребує 
постійних вливань. Навіть у квар-
тирі потрібно періодично робити 
ремонт. А тут десятки приміщень, 
застаріла сантехніка та комунікації 
тощо. Це проблема не тільки одні-
єї школи, вона загальна для всіх. 
Безумовно, педагоги доглядають 
за наявним інвентарем, але наука 
йде вперед, тому кабінети хімії чи 
фізики мусять мати вже зовсім ін-
ший вигляд, аніж 20 років тому, бо 
часто їхній вік саме такий, а може, 
й більший. За кордоном це не кла-
си, а наукові лабораторії. У нас же 
практикуми відсутні, бо нема на-
лежних умов. В Україні порівняно 
сильна педагогічна база. Ми за-
цікавлені, аби створити дітям на-
лежні умови для навчання. Суто за 
батьківські кошти це зробити годі. 
Фонд розвитку «Ерудит» успішно 
працює. І я впевнена: це тільки по-
чаток.

Ольга ЗДЕБСЬКА

Фандрайзинг 
(залучення коштів) 
– процес залучення 

зовнішніх, сторонніх 
для компанії ресурсів, 

потрібних для 
реалізації будь-якого 
завдання, виконання 

проекту або з метою 
діяльності загалом. 

Фандрайзинг у 
широкому сенсі – це 

методика пошуку 
джерел фінансування 

та ресурсів для 
забезпечення 

діяльності.

Детальний алгоритм 
створення таких фондів 

розвитку при освітніх 
закладах розроблений на 

Офісах розвитку кварталу. 
Тут батькам надають 
комплексну підтримку 
задля втілення їхньої 

ініціативи.

Зі 100% допомоги, яку 
виділяють Євросоюз та 
посольства низки інших 

країн саме на освіту, 
Україна освоює тільки 

30%. Причина в тому, що 
ми не маємо інструментів, 
за допомогою яких можемо 

ці кошти взяти.

Усі батьки знають, що таке грошова 
допомога у школах чи дитсадочках. 
Ілюзії про безплатну освіту немає, 
мабуть, ні в кого. Хочеться бути 
впевненим, що кошти витрачені 
прозоро і за призначенням.

Про те, що ж усе-таки заважає викоріни-
ти існуючу систему збору коштів, йшлося на 
круглому столі, що його 19 лютого організу-
вав Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». На 
заході були присутні як представники місь-
кої ради, управління освіти, так і голови уже 
створених фондів при школах та дитсадках 
обласного центру.

Усі учасники погодилися, що створення 
юридичної особи (фонду розвитку навчаль-
ного закладу) при школі чи дитсадку – це 
найкращий спосіб для того, аби забезпечити 
прозоре надання допомоги та витрату ко-
штів батьків.

«Я за створення таких фондів», – висло-
вив свою позицію та, власне, міської влади 
новопризначений заступник міського го-
лови Луцька Андрій Киця, який донедавна 
очолював школу №1.  

Такі фонди створюють своїм рішен-
ням самі ж батьки. Вони діють як окрема 
юридична особа, а обіг коштів можна лег-
ко відслідкувати. Реєстрація організації 
триває лічені дні, а передати досвід робо-
ти, навчити працювати в якості юридич-
ної особи готові спеціалісти Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», які з нинішнього 
року активно працюватимуть у цьому на-
прямку.

Більше того, юридична особа, уклавши 
угоду, може розраховувати на лояльні ціни 
від оптових продавців, відзвітуватися мож-
на буде за кожну копійку, та й поповнення 
такого фонду можливе із різних джерел: 

надаватимуть майданчик для зустрічі бать-
ків та працівників Фонду «Тільки разом», 
який готовий сприяти інформаційній кам-
панії щодо розвитку фондів при школах і 
дитсадках та проводити відповідне навчан-
ня. А батьківські громади просять повідо-
мляти, чи така домовленість діє і чи немає 
перешкод на цьому шляху.

«Ми будемо вчиняти адміністративні 
методи впливу на тих, хто перешкоджатиме 
співпраці», – завірив начальник управління 
освіти міської ради Олег Гребенюк.

До слова, переймати досвід в створенні 
фондів розвитку у Луцька мають бажання 
представники громади Львова. Така ідея і 
досвід обласного центру Волині їх неабияк 
зацікавили.

У квітні ж заплановано черговий кру-
глий стіл, під час якого учасники зустрічі – а 
саме ініціатор проекту Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та представники міської 
ради – поділяться результатами роботи та, 
вочевидь, задокументують співпрацю офі-
ційно.

Дарина ГОГОДЗА

ФОНД РОЗВИТКУ ШКОЛИ:
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА УЧНІВ

готівкою на картковий рахунок, або ж без-
готівковим перерахунком.

Голова правління Фонду «Тільки ра-
зом» Олександр Товстенюк переконаний: 
для того, аби допомога, яку надають батьки 
школам, була прозорою, ефективною і під-
звітною, її треба надавати у безготівковий 
спосіб. Тому важливо батьківським коміте-
там серед свого колективу обрати фінансово 
грамотну людину, яка зможе очолити процес 
діяльності фонду.

А міській владі, керівництву шкіл, оскіль-
ки вони публічно декларують приязне став-
лення до створення таких фондів і безготів-

кового обігу благодійних внесків, – вести 
роз’яснювальну роботу щодо процедури 
створення таких організацій. Тим паче, що є 
відповідне рішення міської ради, яким реко-
мендовано такі фонди створити.

Керівник «Фонду розвитку школи №11 
«Ерудит» Наталія Гунько не шкодує про 
створення в закладі такого фонду. Більше 
того, певна жінка, діяти у цьому напрямку 
треба було ще п’ять років тому, аби рівень 
освіти школярів та матеріально-технічне за-
безпечення було в рази кращим.

Учасники круглого столу дійшли усної 
домовленості про те, що навчальні заклади 
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ЮНІ СПОРТСМЕНИ 
ОТРИМУВАТИМУТЬ СТИПЕНДІЮ

ДОРОГУ МОЛОДИМ

З ДОБРОМ У СЕРЦІ

Стипендії для спортсменів 
у Фонді Ігоря Палиці «Тільки 
разом» започаткували у вересні 
2015 року. Окрім того, грошову 
мотивацію Фонду вже тривалий 
час призначають обдарованим 
студентам денної форми навчання, 
які найбільше відзначилися в науковій, 
навчальній, мистецькій, спортивній 
та громадській діяльності, а також 
вихованцям навчальних закладів 
Луцька державної форми власності 
I-IV рівнів акредитації. Головними 
вимогами до претендентів є відмінне 
навчання, наукові публікації, участь 
у конференціях протягом попередніх 
двох семестрів та написання 
творчого есе.

Зокрема, стипендіальними 
проектами у 2015 році було 
охоплено 84 луцьких школярів – 
це 34 переможці всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів, турнірів та 
30 кращих спортсменів дитячо-
юнацьких спортивних шкіл Луцька за 
результатами календарного року. 
Варто відзначити і талановитих 
футболістів Волині. Меморандум 
про співпрацю до 2020 року 
підписали ФК «Волинь» та Фонд Ігоря 
Палиці.

Загалом протягом 2012-2015 років 
стипендіатами Фонду стали 992 
талановиті учні та обдаровані 
студенти.

ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИЙ ЛУЧАНИН 
ЗНАХОДИТЬ ВТІХУ НА РОЛЕДРОМІ

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

Ролики – то заняття, яке 
поглинає Артема Тимчука, 
як кажуть, цілком і повністю. 
Вільний від навчання час 
він нерідко проводить на 
роледромі з друзями: підлітки 
вивчають різноманітні трюки, 
спілкуються. На жаль, у 
дитинстві перед хлопцем 
був не надто широкий вибір, 
чим зайняти себе, оскільки 
постійно потрібно було думати 
про застереження, що наклало 
відбиток на усе життя. У 
Артема – цукровий діабет. Він 
інсулінозалежний.

Артем Тимчук проживає в 
Луцьку, любить кататися на ро-
ликових ковзанах. Навчається на 
першому курсі у Коледжі техно-
логій, бізнесу і права Східноєвро-
пейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки.

«Це було тринадцять років 
тому, я перехворів на бронхіт. 
У мене виявили цю хворобу і…  
точно історії не знаю, але, як 
розказувала мама, мені зробили 
щеплення і пішло ускладнення. 
Мені тоді стало зле, викликали 
швидку і ніхто не міг зрозуміти, 
чого мене завели в лікарню й зро-
били аналіз на цукор. Його рівень 

був дуже високий. Відразу поста-
вили діагноз – цукровий діабет», 
– пригадує Артем.

Без постійних вимірів рівня 
цукру і режиму прийомів штуч-
ного гормону Артем не пам’ятає 
себе. Це – його життя, його вчора, 
сьогодні. Та й завтра.

«Щоразу ти знаєш, що і коли 
тобі робити. Коли низький цукор 
– треба щось солодке з’їсти. Має 
бути постійний контроль. Ви 
знаєте, воно наче і не страшно, 
можна жити, як кожна звичайна 
дитина, просто обмежувати себе 
в солодкому», – розповідає хлоп-
чина.

Особливий режим діабетика 

передбачає не лише увагу до хар-
чування, але й до здоров’я зага-
лом, до руху, переживань.

Та боротьба зі спокусами, на-
певне, була найскладнішим ви-
пробуванням у дитинстві.

Катання на роликах – не єди-
не улюблене заняття Артема. 
Звісно, він, як і більшість сучас-
них молодих людей, любить блу-
кати всесвітньою мережею, бачи-
тись із друзями, розважатись. У 
книгах шукає пригоди і вболіває 
за становлення образу головно-
го героя, ідеал якого – збірний. 
Найголовнішими рисами мають 
бути впевненість і сила духу. Оце 
й собі хотів би мати.

«Останнім часом у своїх дру-
зів працюю як приватний психо-
лог. Багато хто звертається зі сво-
їми проблемами і просить дати 
пораду чи щось таке. Не боюся, 
тому що деякі ситуації, можли-
во, пережив сам, тому й знаю, як 
вчинити. А деякі – здогадки», – 
ділиться Артем.

Зараз юнак здобуває спеці-
альність комерсанта-підприємця. 
На його думку, вона допоможе 
здійснити ту просту модель май-
бутнього, яка поки що окреслена 
приблизно, пунктиром.

Уже три роки поспіль Артем 
серед інших сорока інсуліноза-
лежних дітей – учасник проекту 
допомоги Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Упродовж двох 
років це була щомісячна підтрим-
ка ліками, що необхідні хворим 
на цукровий діабет. Цього року 
це разовий транш. Але то – час-
тинка того добра, що таке потріб-
не у скрутних ситуаціях.

«Добро роблять люди, які за-
раз займаються благодійністю, 
возять різні речі в АТО, – міркує 
Артем. – Добро роблять люди, які 
жертвують свої речі бідним, тоб-
то стараються, щоб було добре не 
тільки їм».

Наталка ПЕТРУК

Талановитих вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл Луцька, 

які показали хороші результати на 
Чемпіонаті України, мотивували 
стипендіями. Тридцять юних 
спортсменів щомісяця  до кінця року 
отримуватимуть по 500 гривень. Так 
їхні успіхи відзначив Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки Разом».

Згідно з умовами запропонованого Фон-
дом проекту, критерієм відбору для учнів 
стали результати, не нижчі за восьме місце. 
На кожну дитячо-юнацьку спортивну школу 
виділили по три місця. 

«Для того щоб показати результат у 
майбутньому, потрібно мати підтримку, яка 
буде спонукати до досягнення нових резуль-
татів та перемог вже сьогодні», – зазначив 
під час святкового вручення сертифікатів 
виконавчий директор Фонду Орест Махов-
ський.

Водночас самі стипендіати приємно зди-
вовані тим, що у Фонді започаткували такий 
проект. Тут розуміють:  бути спортсменом 
– задоволення, яке потребує матеріальних 
вкладень. Адже, щоб поїхати на змагання чи 
чемпіонати, потрібні чималі кошти.

«Підтримка Фонду, думаю, багато кому 
допоможе впевнитись у своїх силах та ре-
алізуватися. Власне, я дуже хочу потрапи-
ти на Олімпійські ігри, і для мене важлива 
така мотивація», – зазначив майстер спор-
ту України міжнародного класу з легкої 
атлетики, стипендіат проекту Максим Бог-
дан.

Інша стипендіатка, майстер спорту Укра-
їни міжнародного класу з пауерліфтингу 
Богдана Караванська має особливу долю. 
Дівчина досягає неймовірних результатів 
у цьому виді спорту, хоч і пересувається на 
інвалідному візку. Вона стала прикладом для 
багатьох спортсменів, адже такої сили волі, 
як у неї, годі й шукати.

Тренер Богдани, директор обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи для ін-

валідів Оксана Рожок зазначає, що у їхній 
школі тренується 150 людей. Головним до-
сягненням закладу вона вважає те, що ви-
хованці школи є членами збірних команд 
України.

«Спорт потребує як матеріального забез-
печення, так і духовної підтримки. Сьогодні 
ми вдячні тим людям і структурам, які на-
дають нам допомогу. Адже тільки разом ми 
можемо досягати результатів», – зазначила 
Оксана Рожок. З її слів, фінансова підтримка 
Фонду – це не просто кошти, а увага та небай-
дужість як до особливих спортсменів, так і до 
людей, які задіяні у цій сфері.

Зауважимо, опісля вручення сертифікатів 
на отримання стипендій відбувся показовий 
виступ представників луцького відділення 
школи капоейриRabodeArraia.

Ксенія БУКІНА
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CТІНИ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ 
РОЗЦВІЛИ БАРВИСТИМИ МАЛЮНКАМИ

У ЛУЦЬКУ – СВЯТО 
КОЗАЦЬКОГО ДВОБОЮ

НА ЗМАГАННЯ –
У НОВИХ 
КІМОНО

ЯСКРАВА ІНІЦІАТИВА

Яскраві будиночки, 
малюки на велосипедах, 

чоловічки, що спускаються 
з неба з парашутами, тепер 
милуватимуть око дітей, які 
борються з різними недугами.

Ініціатором проекту розма-
льовування стін лікарняних палат 
стала стипендіатка Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Ольга Філюк. 
Ідею дівчина окреслила в есе, на-
писання та публічний захист якого 
були обов’язковими умовами для 
отримання стипендії. Однак проект 
з теоретичного став практичним. У 
Фонді таку ініціативу схвалили в 
рамках програми «Підтримка об-
дарованої молоді», адже ініціатив-
на молодь, кажуть тут, – запорука 
майбутнього країни.

Завдяки роботі Ольги та її дру-
зів Давида, Христини й Вікторії ко-
ридор Волинської обласної дитячої 
консультативної поліклініки напов-
нився яскравими барвами.

Для студентів створення таких 
барвистих стін у дитячих медичних 
закладах – процес, що приносить 
задоволення. Так, Давид Артемук 
зауважує, що з дитинства, коли до-
водилося лежати в лікарні, пам’ятає 
тільки сірі стіни та коридори.

«Я пам’ятаю, коли лежав у лі-
карні, то було дуже сіро і сумно 
від того. Ми віримо, що яскраві 
малюнки на стінах палат здатні під-
няти дітям настрій, розвинути їхню 
уяву та посприяти швидкому оду-
жанню», – каже Давид.

«Весь процес, починаючи від 
задуму й до завершального етапу, 

тривав близько місяця. Ми малю-
вали і після навчання, і у вихідні. 
На стінах зобразили Луцьк та ді-
тей, які катаються на велосипедах, 
стрибають з парашутами. Ескіз 
роз робляли спільно з лікарями та 
представниками Фонду. Прикмет-
но, що дітки-спортсмени символі-
зують здоровий спосіб життя», – 
пояснює Ольга Філюк.

Слід зауважити, що раніше 
студенти уже розмалювали одну з 
палат лікарняного відділення Во-
линського обласного дитячого тери-
торіального медичного об’єднання. 
Монотонні стіни перетворили на 
полотно для казкової історії про Ві-
нні Пуха та його друзів.

Ксенія БУКІНА

Під час змагань із дзюдо, які відбулися у 
Луцьку 21 лютого, Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» подарував представникам обласної 
дитячо-юнацької спортшколи «Колос» два 
кімоно.

Потребу у спеціальному вбрані тренери шко-
ли висловили ще наприкінці минулого року. Адже 
вихованці часто їздять на чемпіонати та кубки 
України і змагання міжнародного рівня. Відповід-
но, хотіли б не тільки достойно боротися, а й мати 
відповідний одяг. Оскільки спорт майже не фінан-
сується з державних коштів, немає іншого варіанту, 
як звертатися по допомогу до меценатів.

Відтак у Фонді ухвалили рішення подарувати 
кімоно під час Чемпіонату області з дзюдо серед 
юніорів та юніорок до 21 року. До слова, вартість 
одного кімоно – 4500 грн.

«Серед вихованців нашої школи є багато призе-
рів чемпіонатів України. На сьогодні вручення цих 
кімоно для нас є дуже вагомим внеском у розвиток 
дзюдо. Така співпраця з Фондом Ігоря Палиці мо-
тивуватиме наших спортсменів до нових перемог», 
– зазначив тренер з дзюдо обласної ДЮСШ «Колос» 
Олександр Іщук.

«Підтримка спорту – пріоритетний напрям у 
діяльності Фонду. Ми допомагаємо в організації 
змагань, розвиваємо спортивну інфраструктуру 
міста та підтримуємо талановиту молодь. Рішення 
подарувати кімоно ухвалили майже одразу піс-
ля того, як до нас звернулися з таким проханням. 
Чемпіонат області – гарна нагода, аби робити по-
дарунки», – зазначив менеджер Фонду Олексій Со-
рокун.

Ксенія БУКІНА

СИЛЬНІ ТІЛОМ І ДУХОМ СПОРТИВНІ ПОДАРУНКИ

Уперше в обласний центр Волині 
з’їхалося понад 200 спортсменів з 
різних куточків України, а також із 
Білорусі й Азербайджану на свято 
козацького бою та українського духу.

Мірялися силою та гартували себе в 
поєдинках спортсмени різного віку, а у 
фінальних сутичках боролися в клітці – у 
«боях без правил».

Офіційне  відкриття  Міжнарод ного  
турніру козацького двобою «Pride-2016» 
відбулося 19 лютого у торгово-роз -
важальному центрі «ПортCity». Ге  не-
ральним партнером змагань став Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». У програ-
мах Фонду, які заплановані на 2016 рік, 
підтримка та розвиток спорту посідають 
чільне місце. Серед іншого запланована 
розбудова спортивної інфраструктури в 
районних центрах та містах Волині.

На переконання менеджера Фонду 

Олексія Сорокуна, козацький двобій – це не 
просто видовищні змагання, це виховання 
патріотизму та відродження традицій.

«Часом ми думаємо, що в когось краще, 
що є лише східні єдиноборства, які мають 
тисячолітню історію. Насправді українцям 
теж є що показати світові. Бойове мисте-
цтво наших предків вирізняється етнічним 
колоритом і народжене було з тим, щоб за-
хиститися від чужинців. Зараз як ніколи 
час нагадати самим собі про цей спадок, 
– зауважує Олексій Сорокун. – Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» особливу увагу при-
діляє розвитку спорту і відродженню націо-
нальних традицій. Без сумніву, такі заняття 
виховують в людині самодисципліну та роз-
вивають внутрішній потенціал і фізичну 
силу. Це те, що зараз потрібно молоді».

На відкриття змагань у Луцьк приїхав 
президент Української спортивної фе-
дерації «Козацький Двобій» Володимир 
Радіонов.

«Ми бачимо в Україні багато молоді, 
яка любить спорт, і саме такі молоді люди 
– наше майбутнє. Потрібно виховувати з 
них справжніх козаків. А ці змагання до-
зволяють здружитися та загартуватися 
учасникам. У світі знають про бокс, муай-
тай, карате та інші види рукопашного бою. 
А тепер настав час, щоб світ знав і про ко-
зацький двобій», – наголосив спортсмен.

Варто зазначити, такий вид спорту ви-
вчають більше як у 20 країнах світу. 

Місто для проведення змагань теж 
було обрано не випадково.

«Цього року ми розпочинаємо актив-
но пропагувати та розвивати на Волині 
«Козацький двобій» і бачимо, що пер-
спективи є, – каже організатор змагань 
та керівник Федерації «Козацький дво-
бій» у Волинській області Олександр Ку-
лаков. Луцьк – унікальне місто з багатою 
історико-культурною спадщиною, з вигід-
ним географічним розташуванням, тому 
міжнародні змагання без проблем погоди-
лися провести саме у нас».

Ольга ЗДЕБСЬКА
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