
ФОНДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: 
МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ, ПОТРЕБИ Й МОЖЛИВОСТІ

№11 від 14 квітня 2016 року

«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

www.tilkyrazom.com.ua tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

(Продовження на наступній стор.)

ПЕРСПЕКТИВА

Борис СМАЛЬ, депутат Луцької міської 
ради (УКРОП), менеджер проекту «Сучасна 
освіта» Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»

Чимало дискусій, думок, версій 
та сподівань викликає останнім 

часом створення при навчальних 
закладах міста фондів розвитку, 
якими керуватимуть батьки 
учнів чи вихованців. Навіщо вони 
потрібні? Хто і як має керувати? 
Кому вигідні, а кому навпаки? Чи 
є тут домішки політики? Для чого 
їх пропагує Фонд Ігоря Палиці? 
Це скромний перелік запитань, 
які доводилося чути. А крім того 
– кілька неймовірних гіпотез від 
різних «експертів».
Пропоную перейти від спроб 
угадати та передбачити до сухого 
аналізу ситуації. Учасників, які 
якимось чином причетні до 
діяльності таких фондів, кілька. 
Це батьки, вчителі, керівник 
навчального закладу, управління 
освіти, міська влада. Чому я не 
відмітив Фонд Ігоря Палиці? А 
тому, що його місія така ж, як роль 
апарата для запуску серця. Або 
ж – подібна до функції стартера 
в автомобілі. Але про все за 
порядком.

БЕЗПЛАТНА ЧИ ПЛАТНА 
ОСВІТА В УКРАЇНІ?

Уже ніхто не заперечує, що за освіту 
потрібно платити. Офіційно – за додаткові 
освітні послуги (гуртки, студії). Неофіцій-
но – за книги, ремонти, мийні засоби, меблі, 
оргтехніку. Про те, що будь-яка неофіційна 
оплата – це злочин, говорити не заведено. 
Держава – гарант безплатної освіти – заплю-
щує на це очі, бо ледве встигає оплачувати 
мізерну зарплату вчителям та комунальні 
послуги, що їх надають навчальним закла-
дам. Саме тому значна частина потенційно 
прогресивних учителів залишає школу, щоб 
застосувати свої знання та вміння в інших 
галузях. Серед тих, хто залишається, є час-
тина педагогів за покликанням, яким ми ма-
ємо низенько вклонитися за їхній святий та 
невдячний труд. 

Аби сприяти розвитку навчальних за-
кладів, у гру вступає місцевий бюджет. Ця 
його частина так і називається – «бюджет 
розвитку». Що ж розвивають за гроші міс-
цевих платників податків? Ремонтують по-
крівлі, каналізацію, санвузли, харчоблоки, 
холодильники, пральні машини, вікна тощо. 
Складно зрозуміти, чому ремонт санвузла 
називається «розвитком освіти». Це радше 
створення умов, щоб у навчальному закладі 

Менеджмент пронизує всю організацію, 
торкається практично всіх сфер її діяль-
ності».

Певно, усі вже знають, що сьогодні ме-
неджмент – це сфера, представники якої 
методом спроб і помилок відповідають на 
питання, як забезпечити розвиток та успіх. 
Це така ж наука, як історія, математика, фі-
зика, хімія. Закони, відкриті цією наукою, 
теж об’єктивні й не залежать від того, зна-
ємо ми їх чи ні. Наука хоч молода, але давно 
зайняла міцну нішу у виробництві, фінан-
сах, політиці тощо. Першочергове завдання 
менеджменту полягає в створенні органі-
заційної культури, творчого інноваційного 
клімату, які стимулюють працівників на но-
вовведення. Саме НОВОВВЕДЕННЯ. Шко-
ла може цього не хотіти, але в неї немає ви-
бору. Навчитися і впровадити або відмерти 
через неефективність. 

Як почувається фізик, коли життя зму-
шує його вчити лінгвістику, історик, якому 
зараз вкрай потрібні знання з математики? 
Щонайменше – дискомфортно. Наступні 
слова не відношу до жодної конкретної осо-
би. Я сам – педагог, а тому, якщо ображаю, 
то передовсім сам себе. Але ми змушені ви-
знати, що школами керують історики, мате-
матики, фізики, хіміки, лінгвісти. А потрібен 
МЕНЕДЖЕР! Ефективним буде лише той 
історик, математик, хімік..., який зумів змі-
нити свій профіль і таки став управителем. 
Якби лише моя воля – заборонив би призна-
чати на посади керівників сучасних навчаль-
них закладів педагогів. Бо директор має дба-
ти про матеріальний стан школи та про її 
просування. Педагогічна освіта тут – непро-
фільна. А навчально-виховним процесом 
дуже успішно керуватимуть заступники.

Що змінилося в технології управління 
освітою за останні десятиліття? Як виявля-
ється ініціатива? Хто є джерелом креативу 
та творчості? Відповідь сумна: усе, як і було. 
Учитель підвладний директору, директор – 
начальнику управління, начальник – меру. 
А ще є святая святих – міністерство. Кожен, 
хто нижчий у цьому табельному рангу, че-
кає вказівок від вищого, як і чого треба вчи-
ти. Але найстрашніше те, що не порушився 
психологічний радянський стереотип – 
нам хтось щось має дати (гроші на ремонт, 
комп’ютер, спортінвентар тощо). Ще далеко 
до розуміння, що ніхто нічого не має давати 
і не принесе на блюдечку. 

Чи розуміють це вчителі? Більшість ро-
зуміє, але опускає руки перед системою, яка 
здатна змести непокірних чи ініціативних.

В описаній вище адміністративній лан-
ці немає дітей та їхніх батьків, тобто тих, 
для кого освітні заклади існують. Тому саме 
на ініціативу та незалежність батьківської 
громади покладається надія при створенні 
фондів розвитку шкіл та дитсадків. Саме 
серед батьків слід знайти та підтримати 
справжнього менеджера.

можна було не мерзнути, харчуватися, спа-
ти (бо ж це потрібно для існування школи 
чи дитсадка). Потрібно, але недостатньо для 
освіти в її істинному значенні. Як же бути з 
книгами, сучасним технічним обладнанням, 
дослідженнями, наповненням кабінетів хі-
мії, фізики, іноземних мов, фінансовою під-
тримкою педагогічного пошуку, заохочен-
ням талановитих учнів, обміном досвідом з 
найкращими школами світу?

Саме тут виникає думка, що гроші бать-
ків могли б допомогти убогому місцевому 
бюджету. Але… Левова їх частка йде на ті 
самі ремонти, мийні засоби, парти, гарди-
ни тощо. А батькам так хотілося б, щоб їхні 
кош ти витрачали на те, що діти заберуть з 
собою після закінчення дитсадка чи школи.

Запитання, хто та за яким принципом 
розподіляє фінанси, що їх батьки вливають 
в освіту, залишимо без відповіді...

ЧИ ПОТРІБНИЙ МЕНЕДЖЕР 
В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ? 

Статисти твердять, що в нинішньому 
столітті за кожні п’ять років кількість знань 
людства подвоюється. Школа як основний 
передавач цих знань наступним поколінням 
зобов’язана не лише не відставати від такого 
збільшення об’єму інформації, але й іти на 
крок попереду, аби відсіяти зерно від по-
лови. Щоб витримати такий ритм, потрібні 
наступні речі: розуміння напрямку руху, від-
сутність страху перед змінами, сучасні зна-
ння та вміння в галузі менеджменту освіти.

Читаю в словнику: «Менеджмент 
(українською – управління) – процес пла-
нування, приведення в дію та контроль ор-
ганізації з метою досягнення координації 
людських і матеріальних ресурсів, потріб-
них для ефективного виконання завдань. 
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Телеканал 
«Нова Волинь»

Дайджест 
«Тільки разом»  
   вівторок, 21:30

повтор:   середа, 12:00
                   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, 14:30 

 неділя, 12:30

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

 п’ятниця, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

ПЕРСПЕКТИВА

З ДОБРОМ У СЕРЦІ

У ЛУЦЬКУ ДОПОМОГЛИ ДИТИНІ ЗІ СПЕКТРОМ АУТИЗМУ
Мати хлопчика зі спектром 
аутизму звернулася до громадсь-
кої організації «Янголята», яка 
спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» допомагає 
особливим діткам.

«Я – мама трьох дітей. Маю 
хлопчика зі спектром аутизму. Віта-
лику десять рочків, він не відвідує 
школи, бо нам відмовили садочок 
і школа, нас відправляли до інтер-
нату. В нього є сестричка Настуся, 
якій 16 років, і братик Сергійко, 
йому 5 років. Вони спілкуються між 
собою добре, граються», – розпові-
дає мама Аліна Машкова.

З її слів, те, що Віталик – особли-
ва дитина, помітили рано. З шести 
місяців хлопчик не завжди реагував 
на ім’я, йому було байдуже, коли 
його брали на руки. До десяти ро-
ків Віталик спілкувався лише в колі 
родини. Про право на дошкільну 

(Початок на попередній стор.)

ФОНДИ РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
І ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ

Перші фонди в луцьких школах було 
створено восени минулого року. Якби не збіг 
у часі з місцевою виборчою пропагандою, то, 
можливо, й не було б такої кількості легенд 
про фонди розвитку навчальних закладів. 
Спробую відділити міфи від реалій та пока-
зати всю простоту ідеї.

Міф №1. Фонди розвитку шкіл – це перед-
виборчий трюк. Такі підозри стосовно діяль-
ності Фонду Ігоря Палиці виникали перед 
кожними виборами, починаючи з 2012 року. 
Але перегони завершувалися, а Фонд пра-
цював і далі на користь лучан. Так сталося й 
цього разу. Відкрию секрет: популяризацію 
фондів при навчальних закладах навпаки 
було призупинено саме для того, щоб пере-
чекати цей конфліктний період.

 Міф №2. Фонди розвитку при школах та 
дитсадках – це дочірні фірми Фонду «Тільки 
разом». Від батьків заберуть кошти і мож-
ливість ними розпоряджатися. Таку думку 
можна поширити лише серед людей, які не 
мають уявлення про діяльність юридичної 
особи з власними органами управління, сво-
їм рахунком у банку, про її захищеність зако-
ном. Аби роз’яснити ситуацію скептикам та 
песимістам, повідомлю наступне.

 За понад чотири роки діяльності Фонд 
Ігоря Палиці витратив на розвиток освітніх 
закладів міста близько 35 млн грн (це гідна 
конкуренція місцевому бюджету). Ці кошти 
уже перетворилися на футбольні поля, спор-
тивні та дитячі майданчики, шкільний ін-
вентар, стипендії, відпочинок дітей. Вони за-
лишаться юним лучанам незалежно від того, 
хто буде керувати освітою, містом, країною. 

Цього року робота Фонду «Тільки разом» 
з ініціативи його засновника поширюється 
на область. 

Мета відкриття фондів розвитку при 
школах та дитсадках досить прозора і проста: 
створити в Луцьку ефективні організації, які 
могли б самостійно впроваджувати частину 
з того, що робив відомий в місті Фонд «Но-
вий Луцьк» («Тільки разом»). 

Міф №3. Після створення фондів розви-
тку в навчальних закладах вони не зможуть 
самостійно працювати. Насправді батьків-
ські фонди не будуть кинуті на самоплив. 
Відповідно до проекту щодо освіти, їм буде 

освіту та навчання в звичайному за-
кладі батьки хлопчика не знали.

Сім’я Машкових проживає в 
Млинові, але у Рівненській області 
так і не знайшла підтримки. В інтер-
неті Аліна розшукала контакти гро-

мадської організації з Волині «Янго-
лята» і вирішила звернутися туди.

«Це єдина група, яка прийняла 
нас до себе, тому я їм щиро вдяч-
на. Юля (голова цього громадського 
об’єднання, – авт.) дуже мені до-

помогла. Вона налаштувала мене 
морально, що моя дитина має право 
вчитися, її не обов’язково віддавати 
в інтернат», – додає мама.

Зараз із Віталиком працює де-
фектолог навчально-реа біліта цій но-
го центру Ірина Янченко.

«Віталик, коли вперше прий-
шов, лише плакав, кричав. Під час 
першої зустрічі я розмовляла тільки 
з мамою. А потім уже поступово ди-
тина звикла, ми подружилися й по-
чалися заняття. Зараз і мама, і я за-
доволені результатом», – зауважує 
Ірина Янченко.

«Янголята» вирішили не зупи-
нятися на звичайній освіті. Оскіль-
ки у дітей-аутистів дуже вразлива 
емоційна сфера, то можна діяти че-
рез відчуття музики, слова, малюн-
ка, руху.

Голова громадського об’єднання 
«Янголята» Юлія Поліщук торік 
звернулася по підтримку до Фонду 

Ігоря Палиці «Тільки разом».
«Ми отримали допомогу від 

Фонду і протягом жовтня 2015 
року мали змогу проводити з 
дітками заняття музичної тера-
пії. Цього року Фонд так само 
продовжує надавати допомогу в 
проведенні занять. Ми змогли до-
дати арт-терапію, заняття із хенд-
мейду», – поділилася радістю Юлія 
Поліщук.

За кілька місяців, що Віталик зай-
мається з іншими «янголятами», він 
багато чого досягнув. Найголовніше 
– почав розмовляти, повторювати 
окремі слова. А це означає, що назрі-
ла потреба у спілкуванні, в тому, аби 
порозумітися із оточенням.

Мама Віталика вважає, що у «ян-
голят» можна повчитися: «Мені зда-
ється, такі дітки набагато добріші, 
вони роблять чуйнішими, мудріши-
ми людей навколо, а це і є любов».

Наталка ПЕТРУК

ФОНДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ, 
ПОТРЕБИ Й МОЖЛИВОСТІ

надано юридичну та фінансову допомогу на 
етапі реєстрації, керівники матимуть мож-
ливість пройти безплатне навчання із управ-
ління організацією та технологій залучення 
постачальників товарів і послуг, а також ме-
ценатів. А головне – батькам буде передано 
набутий роками досвід роботи благодійної 
організації відомого мецената Ігоря Палиці. 
Навряд чи в когось є сумніви в успішності та 
користі діяльності Фонду «Тільки разом». 

ЩО ВДАЛОСЯ ФОНДАМ, 
ЯКІ ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ

За просування двох шкіл – №11 та №16 – 
взялися батьки. Які успіхи? 

 ЗОШ №11
 Отриманий грант від Фонду «Тільки ра-

зом» у розмірі 25 тис. грн. Ці кошти частково 
було використано для проведення театраль-
ного фестивалю. На дійство запросили пред-
ставників місцевих комерційних структур, 
від яких як спонсорську допомогу отримано 
декорації для шкільного театру та ще 25 тис. 
грн. Тривають переговори з потенційними 
меценатами про взаємовигідну співпрацю 
на постійній основі (у тому числі залучення 
коштів на розвиток школи взамін на рекла-
му продукції та послуг спонсора). Успішним 
та яскравим був виступ учнівської вокаль-
ної групи «Райдуга зірок» на святкуванні в 
«ПортСіty». Це не лише додало позитивних 
емоцій учням та батькам, але й поповнило 
казну фонду розвитку школи.

ЗОШ №16
За місяць за підтримки ініціативних та 

сміливих учителів провели два навчально-
виховні заходи. Залучили спонсорів. Особли-
во хочу відмітити успішні переговори з міс-
цевим футбольним клубом щодо співпраці 
в галузі спорту та творчий вечір з поетесою, 
колишньою вчителькою школи, автором гім-
ну навчального закладу Сімою Кордуновою. 
Крім знань та позитивних емоцій для дітей, 
це, за дуже скромними підрахунками, прине-
сло школі матеріальних цінностей на майже 
11 тис. грн. Небагато? Тоді порахуймо. На кві-
ти, запрошення, грамоти витратили 400 грн 
(а ще – енергію на проведення переговорів 
та подолання опору від противників усього 
нового). При вкладених 400 грн чистий при-
буток становив 11 тис. грн. Яке підприємство 
має таку рентабельність капіталу? Батьки за-
раз стають на крило. Перервати цей політ – 
злочин проти дітей.

ЧИЙ ГОЛОС ВИРІШАЛЬНИЙ?
Хай як довго тривають перемовини, хай 

як аргументує свою позицію кожна зі сторін, 
факт, що нинішній стан речей треба зміню-
вати, – безсумнівний. Бо розвиток освіти – 
це не ремонт санвузла. Діти справді мають 
залишати навчальний заклад, маючи в ак-
тиві здоров’я та знання. У це направду вар-
то вкладати гроші батькам, бо то поворотні 
інвестиції.

Не варто забувати, що у дітей є потяг до 
нового та невідомого, але немає життєвого 
досвіду. Він є в батьків. 

Тому, шановні батьки, будьте мудрими. 
Вирішальне слово за вами.
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ТАЛАНОВИНА МОЛОДЬ

КОЖНА КОПІЙКА – ПІД КОНТРОЛЕМ
ПЕРШИЙ ДОСВІД ФОНДІВ ШКІЛ І ДИТСАДКІВ

ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» ВИЗНАЧИВ 
ПЕРЕМОЖЦІВ СТИПЕНДІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
НИМИ СТАЛИ УЧАСНИКИ КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ, ЯКІ ПРЕДСТАВИЛИ НАЙЦІКАВІШІ РОБОТИ

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» постійно шукає 

однодумців, стимулює 
їх не лише фінансово та 
організаційно: цікаві ініціативи 
волинян можуть бути втілені 
завдяки запровадженню 
різноманітних проектів. 
Конкурс студентських проектів 
«Моя інвестиція в майбутнє 
міста» цього року завершився 
відбором сорока переможців: 
автори найдостойніших робіт 
із середньо-професійних та 
вищих навчальних закладів 
Луцька впродовж п’яти місяців 
будуть отримувати матеріальну 
винагороду від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Стипендіат Фонду Назар Ду-
бина, студент Східноєвропейсь-
кого національного університету 
імені Лесі Українки, мріє про 
творчу відео-лабораторію для 
свого вишу. На його думку, саме 
студенти можуть презентувати 
себе найдостойніше, найповніше 
висвітлювати життя молоді й та-
ким чином популяризувати свій 
заклад. Хлопець вірить, що така 
новація відкриє чимало цікаво-
го не лише для студентів універ-
ситету, а й для абітурієнтів із Во-
лині та з-поза її меж: «Це вплине 
на те, що абітурієнти з Волині, 
можливо, з інших областей бачи-
тимуть, що в нашому університе-
ті вони зможуть себе реалізувати, 

Ініціатива Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» – 
проекти за програмою 
«Сучасна освіта» – почала 
втілюватися восени минулого 
року. Першопрохідцем у 
створенні фонду розвитку 
свого навчального закладу 
стала школа №11 обласного 
центру у жовтні 2015-го. Відтоді 
батьківські комітети дев’яти 
навчальних закладів Луцька вже 
оцінили переваги нових методів 
господарювання.

Нещодавно ініціативні батьки 
ЗОШ №13 та ДНЗ №№8, 22 та 32 
вирішили активно долучитися до 
розвитку освітніх закладів, у яких 
навчаються їхні діти, створивши 
фонд розвитку школи «Добробут» 
та фонди розвитку садочків – «Дже-
рельце», «Радість» і «Ромашка».

 Голова новоствореного фонду 
«Джерельце» ДНЗ №8 Ірина Дідух 
розповідає, що інформацію про 
фонди розвитку навчальних за-
кладів дізналася в Офісі розвитку 
кварталу в своєму мікрорайоні, а 
ще знаходила її в інтернеті. Голов-
ною перевагою такого об’єднання 
вважає те, що батьки можуть визна-
чати пріоритети розвитку певного 
навчального закладу, зважаючи на 
його особливості. «Буде прозора 
звітність, оскільки усі офіційні ко-
шти йтимуть через рахунки банків. 
До того ж, буде можливість додат-
ково залучити кошти підприємців 
і підприємств, які розташовані по-
ряд. Я знаю, що раніше була така 
проблема: підприємці погоджува-
лися давати гроші, але не знали, як 

це зробити. Бо не може будь-який 
керівник піти в бухгалтерію, взя-
ти гроші й дати їх просто так, без 
підтвердження цієї інформації. А 
зараз буде рахунок і, я сподіваюся, 
матимемо результат», – зазначила 
Ірина Дідух.

Окрім багатьох переваг, які 
отримують батьки таких об’єднань, 
завдяки підтримці Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» новоство-
рені організації мають і суттєву 
грошову підтримку – стартовий 
грант при створенні фонду розви-
тку навчального закладу: школи 
– 15 тисяч гривень, а садочка – 10 
тисяч гривень. Крім того, до кінця 
2016 року передбачено ще 20 ти-
сяч гривень для загальноосвітніх 
шкіл та 10 тисяч для дошкільних 
закладів на реалізацію конкретних 

програм чи проектів, спрямованих 
на розвиток навчального закла-
ду. Координатор проекту «Фонд 
розвитку навчальних закладів» за 
програмою «Сучасна освіта» Борис 
Смаль розповів, що батьки можуть 
використовувати надані кошти на 
власний розсуд: «Ідеї батьків до-
статньо цікаві, ми їх зараз опрацьо-
вуємо разом з ними. Вони будуть 
презентовані найближчим часом і 
по кожному навчальному закладу 
окремо, і по місту загалом. Знахо-
димо вже підтримку і серед керів-
ників закладів та батьків, тому за 
цим проектом майбутнє, успіх його 
недалеко».

Практика свідчить: найбіль-
шою перепоною для батьків у ство-
ренні фондів розвитку навчальних 
закладів є невпевненість щодо 

юридичних аспектів організації та 
ведення податкової звітності. Тому 
Офіси розвитку кварталу, які є у 
кожному районі Луцька, супрово-
джують ініціативних батьків під 
час створення таких фондів. Борис 
Смаль зауважив: «Єдине, що по-
трібно, – ініціатива батьків. Зна-
чних юридичних труднощів немає. 
Більше того, Фонд «Тільки разом» 
бере на себе і витрати з реєстрації 
та повний юридичний супровід. 
Він не є складним. Так само не-
складно те, чого найбільше бояться 
батьки – ведення бухгалтерії. Це не-
прибуткова організація, яка не по-
требує великих звітів. У кожному 
навчальному закладі є батьки ви-
хованців чи учнів, які мають хоча 
б елементарні знання в бухгалтерії. 
Цього достатньо, щоб вести облік. 
Крім того, можна завжди розрахо-
вувати на консультації експертів 
Фонду «Тільки разом», який у та-
кому полі діяльності вже працює 
п’ятий рік».

Голова фонду розвитку ДНЗ 
№32 «Ромашка» Віталій Шнит – 
тато двох діток. Ініціювавши ство-
рення фонду розвитку садочка, 
в недалекій перспективі бачить і 
створення такого ж об’єднання у 
школі, де навчається його старша 
дитина. Радить усім батькам не 
боятися створювати такі фонди і 
прагнути до чогось нового: «Які 
воно дасть переваги? Передусім ми 
переходимо в юридичну площину і 
всі благодійні внески йдуть на роз-

рахунковий рахунок, створений 
при фонді, який вже є юридичною 
особою. Це дасть змогу залучати, 
можливо, і міжнародні гранти. Ми 
будемо шукати також спонсорів, 
інвесторів, тих, хто вірить, хто хоче 
допомагати дітям, зокрема – вихо-
ванцям нашого садочка».

Звітуючи про результати ро-
боти обласної ради за 100 днів, 
засновник Фонду «Тільки разом» 
Ігор Палиця зауважив, що батьки 
не мають здавати кошти на те, щоб 
їхні діти мали змогу навчатися у 
класах, де є тепло. «Це нонсенс, що 
ми сьогодні думаємо про те, як усе 
врегулювати, аби ті кошти, які бать-
ки змушені здавати на школу, не 
вкрали. Тобто ми нині боремося з 
тим, щоб батьки прозоро могли ба-
чити, куди йдуть ті гроші, які вони 
не мають здавати. А ситуація така, 
що школа і директор школи виму-
шені просити про це батьків. Тому 
що фінансування немає, бюджетів 
не вистачає. Тож сьогодні все, що 
ми можемо зробити, – показати 
позитивний приклад тих шкіл, де 
вже працюють ці фонди й батьки 
контролюють кожну копійку».

Долучитися до створення фон-
ду розвитку навчального закладу 
можуть усі школи та дошкільні 
заклади Луцька. Щоб отримати 
детальну інформацію, підтримку 
і супровід вашої ініціативи, звер-
тайтеся в Офіси розвитку кварталу 
за місцем проживання. 

Ольга МАКАРЕНКО

що тут є креативні люди, а вони 
мають нагоду бути серед них». 

Свою стипендію – 2500 тисяч 
гривень на місяць – Назар хоче 
долучити до придбання відеока-
мери, яка допоможе реалізувати 
вимріяну ідею. «Завжди приємно 
отримувати заохочення, особливо 
за те, що любиш робити. Я відчу-
ваю, що моя робота не марна, що 
її оцінюють і поза університетом», 
– каже хлопець.

Ще один стипендіат – Роман 
Полторак, цьогорічний випус-
кник СНУ імені Лесі Українки. 
Над представленим на конкурс 
студентських проектів ескізом 
працював разом із однодумцями. 
Роман планує реалізуватися в ро-
боті з дітьми. «Ми хочемо розро-

бити і навчальні тренінги для них, 
і спортивну програму. Так само 
буде і розважальна програма. Я 
маю досвід роботи і в хореографії, 
і в акторській майстерності. Гото-
вий ділитися своїми вміннями з 
дітками, тому що вони як ніхто по-
требують нашої допомоги. У своє-
му віці вони дуже гнучкі у сприй-
нятті світу й відкриті до пізнання 
нового. Я маю намір використати 
потенціал для того, щоб діти були 
готові до дорослого повноцінного 
життя», – розповів про свій проект 
Роман. До речі, його волонтерські 
ідеї уже втілюються, вони співз-
вучні з роботою одного із благо-
дійних напрямків Фонду. 

Аналізуючи найцікавіші сту-
дентські роботи, виконавчий ди-

ректор Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» Орест Маховський 
зауважив, що ініціативи молодих 
людей мають ставити за мету 
розв’язання якнайширшого кола 
проблем. 

«Ваша волонтерська діяль-
ність має бути спрямована на те, 
щоб допомогу отримало якомога 
більше людей. Якщо ви успішні 
в спорті, то маєте своїм прикла-
дом показувати наступним поко-
лінням, школярам, вихованцям 
дитсадків приклад і виводити їх 
із задвірків, від смартфонів, теле-
фонів і всього іншого, залучати їх 
до процесу розвитку», – наголосив 
Орест Маховський.

40 студентів-стипендіатів – це 
золотий фонд міста, його майбут-

нє. Тішить, що п’ятеро з номінан-
тів виграли конкурс повторно. Де-
тальніше ознайомитися з роботою 
студентських проектів та переві-
рити їх у дії можна буде в травні 
під час тижня стипендіата. Пред-
ставники організації зможуть пе-
реконатися у дієвості ідей, оцінив-
ши їх втілення на практиці.

До слова, конкурс студентських 
проектів «Моя інвестиція в май-
бутнє міста» оголошують щорічно. 
Участь у ньому можуть взяти іні-
ціативні студенти, які мають цікаві 
ідеї та навчаються у вишах держав-
ної форми власності. Детальнішу 
інформацію про умови конкурсу 
та стипендії шукайте на сайті Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Наталка ПЕТРУК
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У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ

ПІДСУМКИ

«НАЙШВИДША ШКОЛА МІСТА ЛУЦЬКА» – 
СТАРТ У СПОРТИВНЕ МАЙБУТНЄ

ВИЗНАЧИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ 
ЧЕМПІОНАТУ ВОЛИНІ З ФУТЗАЛУ

Щоб отримати титул найшвидшої 
школи, вихованцям загальноосвітніх 
закладів Луцька довелося докласти 
чимало зусиль. Переможці мали 
довести свою вправність у різних видах 
легкоатлетичних дисциплін.

8 квітня 2016 року у рамках проведен-
ня чемпіонату області з легкоатлетичного 
кросу в парку 900-річчя міста Луцька від-

бувся IV етап легкоатлетичної естафети 
серед школярів «Найшвидша школа міста 
Луцька». У заході взяло участь вісім загаль-
ноосвітніх навчальних закладів міста. За 
підсумками змагань, найшвидші школярі 
навчаються в Луцькій гімназії №21, другу 
сходинку посіли учні школи №25, а третє – 
за школою №11. Кожна команда складалася 
із восьми найсильніших юних спортсменів 

(чотири юнаки, чотири дівчини) 7-9 класів.
Переможців і призерів нагородили меда-

лями та командним кубком. Не залишили-
ся загальноосвітні навчальні заклади міста 
Луцька і без подарунків: школярам вручили 
волейбольні, баскетбольні та футбольні м’ячі. 
Захід відбувся за сприяння Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом».

«Це вже четвертий етап змагань такого 

формату. Нагадаю, що три попередні відбу-
лися восени. Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» у рамках реалізації програми «Волинь 
спортивна» активно надає підтримку та сам 
організовує змагання з різних видів спорту. 
Щодо легкої атлетики – приємно, що Луцьк 
перетворюється на «столицю» України з лег-
кої атлетики, адже сьогодні завдяки Ігорю 
Петровичу Палиці маємо один з найкращих 
стадіонів з легкоатлетичним покриттям, 
який, до речі, нещодавно сертифікували згід-
но з міжнародними нормами. Маємо і стаді-
он для розминок. Крім цього, завдяки Фонду 
збудовано 15 міні-футбольних полів у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах міста, різно-
манітні майданчики. І саме це є основою для 
розвитку і масового спорту, і спорту вищих 
досягнень», – зазначив менеджер Фонду 
Олексій Сорокун.

Зі слів одного з найбільш відомих лег-
коатлетів України, учасника ХХVІ Олімпій-
ських ігор в Атланті Андрія Булковського, 
такі заходи активно стимулюють учасників 
до змагального процесу, що дає школярам 
можливість відчути атмосферу змагань, де 
задіяні спортсмени вищих досягнень. Саме 
з таких заходів у багатьох розпочинається 
шлях до професійного спорту.

Нагадаємо, вже 24 квітня луцький стаді-
он «Авангард» прийме юнацькі збірні коман-
ди України, Білорусі та Туреччини у рамках 
міжнародної матчевої зустрічі, а в червні в 
обласному центрі Волині під час чемпіонату 
України найсильніші легкоатлети виборюва-
тимуть право представляти Україну в Ріо-де-
Жанейро.

Наталка ВИЯДАЧ

Справжнім святом для гравців, тренерів, 
представників команд та вболівальників 

завершився цьогорічний чемпіонат Волині з 
футзалу. 8 квітня в приміщенні арт-кафе «Стоп-
кадр» найсильніші команди зібралися на урочисту 
церемонію нагородження призерів. Поразки та 
перемоги, найфеєричніші ігри, фантастичні голи 
– всі ці миттєвості довгого турнірного шляху з 
усмішками пригадували під час вручення нагород, 
а також обговорювали, на що звернути увагу під 
час підготовки до наступного сезону змагань з 
футзалу. 

Аналізуючи особливості сезону 2015-2016 років, вико-
нувач обов’язків президента Асоціації міні-футболу Воли-
ні Анатолій Хомич зауважив, що приємно вражений роз-
ширенням географії учасників чемпіонату, підготовкою 
команд та азартом змагань. Він висловив подяку Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримку в організації 
заходу.

Із привітальним словом до присутніх звернувся мене-
джер Фонду «Тільки разом» Олексій Сорокун, який пере-
дав усім присутнім вітання з нагоди закінчення чемпіона-
ту від засновника Фонду Ігоря Палиці, а також від голови 
правління Фонду Олександра Товстенюка. Він наголосив, 
що фізична культура та спорт є пріоритетним напрямком 
роботи Фонду, адже здоров’я має бути на першому місці 
для кожної людини. 

Переможців та призерів змагань нагородили диплома-
ми, медалями, сувенірами, а найкращих гравців – статует-
ками від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» та Асоціації 
міні-футболу Волині.

Нагадаємо, змагання в рамках чемпіонату Волині з 
футзалу відбувалися з листопада 2015-го до квітня 2016 
року. Учасники чоловічих команд виборювали перемогу в 
третій, другій та першій лігах, а також вищій та суперлізі. 
Крім цього, визначено кращі команди чемпіонату Волині з 
футзалу і серед жінок. 

Ольга МАКАРЕНКО
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