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ПЕРСПЕКТИВИ

Відомий педагог Василь Сухомлин-
ський свого часу писав: «Спорт 

стає засобом виховання тоді, коли 
він – улюблене заняття кожного». На 
жаль, увага до розвитку українського 
спорту, і волинського зокрема, остан-
німи роками була не найпильнішою. 

Відроджувати ж спорт як мистецтво до-
сягнень доволі важко, робити це доводиться і 
в обласному центрі, і в маленьких селах, жи-
телі яких часто уже й забули, що ще якихось 
десять років тому чи не у кожному населено-
му пункті була своя футбольна команда. І її 
перемоги ставали справжнім приводом для 
великої радості.

Проте не все так погано, бо завдяки не-
байдужим людям спортивна Волинь знову 
відроджується, а Луцьк усе частіше приймає 
поважні змагання не лише місцевого і об-
ласного, а й всеукраїнського, а тепер уже 
міжнародного рівня. За кілька днів стартує 
знакова для Волині подія – Міжнародна мат-
чева зустріч з легкої атлетики, яка доводить: 
наш край став столицею легкої атлетики 
України. Змагання відбудуться на оснаще-
ному за останнім словом техніки стадіоні 
«Авангард», який цьогоріч отримав ІІ кате-
горію міжнародної сертифікації, що дозволяє 
проводити тут чемпіонати всеукраїнського, 
європейського та світового рівнів. Це ста-
ло можливим завдяки втіленню програми 
«Луцьку – спорт високих досягнень», ініційо-
ваної Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». А 
виконати усе заплановане вдалося за корот-
кий проміжок часу: у червні 2015 року між 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом», Феде-
рацією легкої атлетики України та Федераці-
єю легкої атлетики Волинської області було 
підписано меморандум про взаємовідносини 
щодо розвитку фізичної культури і спорту, 
спрямований передусім на об’єднання зусиль 
із розвитку легкої атлетики в Україні. 

Сьогодні луцький «Авангард» став одним 
із трьох найпотужніших легкоатлетичних 
комплексів України, що, на переконання тре-
нерів та самих спортсменів, дасть поштовх 
для нового витка у розвитку цього виду спор-
ту на Волині.

Можливості та якість нового стадіону 
високо оцінили експерти найвищого рівня. 
Зокрема, оновлений «Авангард» з легкоатле-

тичним комплексом став приємною неспо-
діванкою для віце-президента Європейської 
Атлетики Карела Пільного, який зауважив, 
що це дасть змогу не лише приймати чемпі-
онати європейського рівня, але й стимулю-
ватиме розвиток відповідної інфраструктури 
міста, готельно-ресторанного та малого біз-
несу, туристичної сфери Луцька, яка отримає 
широкі можливості для діяльності.

ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ – 
В КОЖНУ ШКОЛУ

Крок за кроком команда Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» робить внесок у відро-
дження спорту на Волині, кожним окремим 
проектом формуючи мету – відродження 
любові до спорту серед краян від найменшо-
го до найстаршого. І розвит ку юних талан-
тів – особлива увага. Уже 15 шкіл обласного 
центру можуть похвалитися універсальними 
міні-футбольними полями зі штучним по-
криттям, на яких залюбки тренуються юні 
футболісти і всі охочі покращити свою фі-
зичну форму. Загалом же проект «Футбольне 
поле – в кожну школу» має на меті оснастити 
такими міні-полями усі школи Луцька.

Ігор Палиця завжди підтримував тала-
новиту молодь. Адже для того, щоб показати 
результат у майбутньому, потрібно мати пев-
ну підтримку, яка буде спонукати до досяг-
нення нових результатів та перемог. До того 
ж, стипендії, які призначають учням луцьких 
спортивних шкіл, стали вагомим стимулом 
для самовдосконалення юних спортсменів.

Аналізуючи роботу, яку було здійснено в 
царині відродження легкої атлетики на Воли-
ні, президент Федерації легкої атлетики об-
ласті Володимир Рудюк зауважив: «Сьогодні 
Волинь стрімкими темпами розвиває легку 
атлетику не лише в обласному центрі, але й у 
районах, даючи можливість займатися спор-
том усім волинянам, особливо дітям».

За сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у нашому краї почали діяти стадіони 
і в райцентрах. Тільки 2015 року в чотирьох 
районних центрах Волині – смт Любешо-
ві, Маневичах, містах Камені-Каширському 
та Ківерцях побудовано ігрові спортивні 
комплекси просто неба, до складу яких вхо-
дять баскетбольний, волейбольний та міні-
футбольний майданчики зі штучним покрит-

СИЛЬНА КРАЇНА – 
ЦЕ СИЛЬНА І 
ЗДОРОВА НАЦІЯ

Кожен крок у напрямку створення умов для 
розвитку молоді – наш внесок у майбутнє. Без-
умовно, в цей непростий для країни час першо-
чергове питання – відновлення миру в Україні. 
Утім, на моє переконання, те, що держава 
перебуває у стані війни, не означає, що народ 
не має ставати сильнішим. Тому все, що ми 
робимо, все, що робить Фонд «Тільки разом», 
спрямоване на те, щоб український народ був 
міцним, здоровим, щоб молодь мала можливос-
ті для розвитку, зокрема й фізичного. 

Свою силу українці мають демонструвати 
у спортивних поєдинках, а не у зоні військових 
конфліктів.

Востаннє Луцьк заявляв про себе як легко-
атлетична арена близько 30 років тому. Наша 
мета – активізувати спортивне життя Во-
лині, фіксувати нові рекорди та виховувати 
сильних спортсменів, які зможуть гідно пред-
ставляти Україну на світовій арені. Цього-
річ стадіон «Авангард» отримав ІІ категорію 
спортивної споруди за вимогами Міжнародної 
федерації легкої атлетики IAAF. Це дозволяє 
нам проводити національні та міжнарод-
ні легкоатлетичні змагання, організовувати 
навчально-тренувальні збори збірної команди 
України з підготовки до чемпіонатів Європи, 
світу та Олімпійських ігор. 

Минулоріч Фонд «Тільки разом» розпочав 
будівництво легкоатлетичних комплексів у 
районах Волині. Це розширить можливості для 
розвитку потенціалу волинських спортсменів. 
Я впевнений, що інвестиції у молодь, спорт не-
вдовзі дадуть результат, а це – здорове та пер-
спективне покоління українців.

Для Фонду «Тільки разом» спортивний на-
прямок має стратегічне значення. Ми підтри-
муємо участь наших спортсменів у змаганнях 
міжнародного та олімпійського рівня, створює-
мо умови для тренувань. Тільки цілеспрямоване 
залучення молоді до роботи над собою здатне 
змінити майбутнє держави.

Високі спортивні результати – це передов-
сім важка робота над собою, самодисципліна і 
наполегливість. Тому кожен спортсмен, який 
має на меті підвищення власного рівня, досяг-
нув результатів, заслуговує на повагу та під-
тримку. Першою чергою, це стосується ство-
рення потрібних для саморозвитку умов.

Щиро бажаю, аби перемоги, яких досяга-
тимуть українські спортсмени, ставали над-
банням держави, а їхні імена були предметом 
гордості та прикладом для наслідування. 

Ігор ПАЛИЦЯ, 
засновник Фонду «Тільки разом»

тям. Крім цього, у Камені-Каширському та 
Маневичах на нових спортивних комплек-
сах облаштували легкоатлетичні доріжки, а 
на стадіоні «Колос» у Любешові проведено 
ремонтні роботи легкоатлетичного по-
криття. В кінці осені у смт Олиці, Цумані та 
Любешові збудували по одному спортив-
ному майданчику для занять у стилі Street 
Workout. Їх важливо використовувати по-
вною мірою, аби реалізувати потенціал тих 
волинських спортсменів, які живуть у від-
далених районах. На оновлених стадіонах 
зможуть тренуватися і волинські легкоат-
лети.

Так уже склалося, що якщо говорити 
про спорт, то доводиться відроджувати 
його мало не з попелу, будуючи не лише 
майданчики, відновлюючи стадіони, а й 
даючи підтримку тим, хто захищає честь 
області на різноманітних змаганнях, у тому 
числі світового рівня. 

ВЕЛИКА ДОРОГА ДО 
СЛАВИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
МАЛЕНЬКОЇ ВІРИ

Через економічну скруту та брак бю-
джетного фінансування спортсмени часто 
не можуть придбати найнеобхідніший ін-
вентар. Стимулювати найперспективніших 
спортсменів краю брати участь в олімпій-
ській збірній України покликаний проект 
«Підтримка олімпійського резерву». Кра-
щих спортсменів Волині, його спортивну 
надію Фонд «Тільки разом» підтримує в 
організації навчально-тренувального про-
цесу, сприяє закупівлі сучасної, якісної і 
зручної форми, забезпеченню медикамен-
тами, під час участі у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях.

Неабияку роль у пошуку та вихованні 
справжніх спортивних талантів відіграють 
невеликі спортивні клуби та громадські 
організації фізкультурно-спортивного ске-
рування. Тому важливо пам’ятати і про 
них, адже історія знає багато прикладів, 
коли велика дорога до слави починалася 
із маленької віри у спортивний талант на 
зорі життя. Саме тому Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» не обійшов увагою і цей на-
прямок роботи. Зокрема, закуплено татамі 
для Волинського обласного осередку феде-
рації тхеквондо (ВТФ) України та килим 
для проведення навчально-тренувального 
процесу ГО СК з художньої гімнастики 
«Спорт-естет», а юні боксери Луцького 
дитячо-юнацького боксерського клубу «Зо-
лота рукавичка» отримали нові боксерські 
рукавиці.

Відродження великого спорту почи-
нається зі щоденних важливих справ, без 
кожної з яких зараз не обійтися. Волинь уже 
дала державі та світові чимало спортивних 
талантів, віримо, що попри труднощі в цей 
непростий для країни час, невдовзі почуємо 
про молоду плеяду спортсменів, яка стане 
гордістю нашого краю.

Ольга МАКАРЕНКО
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

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

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

АКЦІЯАНОНС

У ДНЗ №22 – МОЛОДЕНЬКИЙ САД

ФОНДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ОБ’ЄДНАЛИСЬ У «КЛУБ НАЙКРАЩИХ БАТЬКІВ»

Днями у дошкільному навчальному 
закладі №22 Луцька відбулася акція з 
озеленення території, яку організував 
новостворений фонд розвитку 
дошкільного закладу «Радість».

До екологічного заходу долучилися 
ініціативні батьки, кожен з яких прий-
шов зі своїм інструментом, а головне 
– з бажанням зробити потрібну і важ-
ливу справу. Для найменших лучан ви-
саджування дерев стало і навчанням, і 
важливим відкриттям, і відповідальніс-
тю. Загалом на території ДНЗ посадили 
близько 20 саджанців яблуні та вишні.  

 «Я більш ніж упевнений, що дітки, 
які побачили, як садили всі ці дерева, 
будуть завжди за ними доглядати, під-
ливати, спостерігати, як достигають 
плоди. Думаю, що вони ніколи нічого не 
зроблять деревам. А головне, що за кож-
ною з 11 груп буде закріплене дерево й 
діти відчуватимуть відповідальність», – 
сказав тато вихованки дитсадка, голова 
правління фонду розвитку цього ДНЗ 
Дмитро Авраменко.

 Ця ініціатива перша, але не єдина, 
яку батьки хочуть втілити найближчим 
часом завдяки фонду розвитку ДНЗ за 
сприяння Офісів розвитку кварталу 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».  По-
зитив відчули не  лише діти, а й дорослі, 
які долучились до акції.

«Це була дуже хороша ідея – ство-
рити фонд розвитку ДНЗ, оскільки на 
сьогодні, на жаль, жоден навчальний за-
клад не може працювати повноцінно без 
батьківських коштів, а відкриття фонду 
допоможе залучати їх більше. Велике 
спасибі ініціаторам. Вони показують хо-
роший приклад іншим батькам. Впевне-
на, що всі дійдуть до того, що в кожному 
садочку та школі має бути фонд роз-
витку, аби піднімати освітній рівень та 
покращувати навчальну базу для дітей. 
Бо діти – це наше майбутнє. І найкраща 
інвестиція – це інвестиція в їхній роз-
виток», – запевняє депутат від фракції 
УКРОП за округом мікрорайону ДПЗ Ві-
кторія Побережна.

Наталка ВИЯДАЧ

Фонди розвитку навчальних 
закладів Луцька, створені 

з ініціативи батьків учнів і  
вихованців та за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», провели чергове 
засідання «Клубу найкращих 
батьків». Такі зустрічі – це 
платформа для обміну 
думками та досвідом,  ідеями і 
здобутками. Нині уже в десяти 
навчальних закладах міста 
діють фонди розвитку. Мета їх 
створення – консолідація та 
розподіл ресурсів для розвитку 
навчального закладу, навчання 
й виховання дітей, зменшення 
фінансового навантаження на 
батьків. Фонд розвитку ЗОШ 
№11 «Ерудит» – рекордсмен із 
залучення коштів. Нещодавно 
на рахунок організації надійшло 
40 тисяч гривень від меценатів.

ВІД СУМНІВІВ – ДО УСПІХУ
Проект «Фонд розвитку на-

вчальних закладів» запроваджено в 
рамках програми «Сучасна освіта» 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Усе нове – це завжди інтерес 
до невідомого та страх перед зміна-
ми. Тому консультативну підтрим-
ку батьки отримують від працівни-
ків Офісів розвитку кварталу, адже 
Фонд «Тільки разом» працює в 
аналогічному полі вже майже  п’ять 
років. На думку засновника Фон-
ду Ігоря Палиці, потреба у фондах 
розвитку навчальних закладів чи-
мала. «Ми нині боремося з тим, щоб 

батьки прозоро могли бачити, куди 
йдуть  гроші, які вони не мають 
здавати. А ситуація така, що школа 
і директор школи змушені просити 
про це батьків. Тому що фінансу-
вання немає, бюджету бракує. Тож 
сьогодні все, що ми можемо зроби-
ти, – показати позитивний приклад 
тих шкіл, де вже працюють фонди й 
батьки контролюють кожну копій-
ку», – зауважує Ігор Палиця.

Минуло лише кілька місяців 
відтоді, як перший благодійний 
фонд «Ерудит» розпочав роботу в 
ЗОШ №11. Наталя Гунько, невтом-
на голова правління фонду, разом 
з ініціативними та творчими бать-
ками і педагогами пройшли шлях 
від сумнівів до успіхів, від перших 
самостійних кроків до поширення 
свого досвіду. Реєстрація благодій-
ної організації, вивчення якості та 
вартості банківських послуг, від-
криття рахунку, поширення інфор-
мації про Фонд, вивчення досвіду 
роботи аналогічних організацій в 
Україні та за кордоном, фестивалі, 
концерти, переговори з мецената-
ми, залучення додаткових коштів 
– це послідовність кроків, кожен з 
яких супроводжувався тривогою 
перед невідомістю та радістю від 
перемоги.

Окрилена успіхами та збагаче-
на досвідом, Наталя Володимирів-
на радо поділилася результатами 
роботи свого Фонду під час засі-
дання «Клубу найкращих батьків». 
І це не лише 40 тисяч гривень, які 
поповнили скарбницю шкільної 
благодійної організації за остан-
ній тиждень, але й технології по-

шуку меценатів, методика ведення 
переговорів, визначення точок до-
тику інтересів школи та бізнесу. І 
це неповний перелік вмінь та на-
виків, які можуть перейняти ко-
леги від успішної очільниці фонду 
«Ерудит». Зокрема, гордістю бать-
ківського колективу є нещодавно 
встановлена у школі система ві-
деоспостереження. Це лише один 
із проектів програми «Безпечна 
школа», який впроваджує фонд 
«Ерудит» та який спрямований на 
безпечне перебування дітей у на-
вчальному закладі.
Є ІНІЦІАТИВА – БУДЕ 
ПІДТРИМКА

Питання для обговорення на 
засіданні «Клубу найкращих бать-
ків» продиктовані потребами кон-
кретної школи чи дитячого садка. 
Віталій Шнит – голова правління 
фонду розвитку ДНЗ «Ромашка», 
батько двох дітей, добре обізнаний 
з потребами дитсадка та школи. 
Першочерговим завданням вважає 
облаштування території та уте-
плення ДНЗ. З метою зменшення 
фінансування з боку батьків Ві-
талій Іванович планує залучити 
благодійні кошти спонсорів. Як 
один із варіантів розглядає участь 
у Великодній виставці-ярмарку, що 
відбудеться найближчим часом у 
приміщенні Арт-галереї універма-
гу «Луцьк». Долучитися до прове-
дення виставки ініціативну бать-
ківську громаду шести дитсадків 
запросила заступник голови прав-
ління фонду «Тільки разом» Ірина 
Констанкевич.

Керівники фондів розвитку 
шкіл та куратор програми «Волинь 
спортивна» фонду «Тільки разом» 
Олексій Сорокун досягли домовле-
ності про проведення серед школя-
рів міста турніру «Шкіряний м’яч». 
Таким чином, ініціатива голови 
правління фонду ЗОШ №16 Наталі 
Ковальчук щодо проведення тако-
го турніру в одній школі не лише 
знайшла підтримку серед колег, але  
й поширилася на всі школи міста.

Особливе захоплення у чле-
нів «Клубу найкращих батьків» 
викликав презентований на засі-
данні  конкурс «Молодий управ-
лінець». Адже старшокласники 
чотирьох луцьких шкіл зможуть 
взяти участь у грантовому проекті 
ЄС та виграти поїздку до Страс-
бурга. Для цього школярі будуть 
самостійно будувати модель пред-

ставницького органу місцевого 
самоврядування (обласної ради), 
затверджувати Програми розви-
тку регіону, розробляти проекти 
та ухвалювати рішення на «сесії 
обласної ради». А також силами 
учнів-журналістів забезпечать ін-
формаційний супровід діяльності 
такої «обласної ради». Результатом 
роботи молодих «управлінців» ста-
не короткометражний фільм, який 
і буде представлено на конкурс.

Зі створенням кожної нової ор-
ганізації, що покликана розвивати 
школу чи дитячий садок, крок за 
кроком народжується новий під-
хід до освіти та участі в ній батьків 
школярів чи вихованців, які всу-
переч державним гарантіям без-
оплатної освіти змушені фінансу-
вати навчання з власного гаманця.

Ірина КУДРЯ
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З ДОБРОМ У СЕРЦІ

ІНІЦІАТИВА

АУТИЗМ – НЕ ХВОРОБА, А ЗАГЛИБЛЕННЯ У СЕБЕ

ЧИСТЕ МІСТО НАШИМИ РУКАМИ!

Що таке аутизм – хвороба, 
синдром чи стан організму, 
психіки людини? Донедавна  
навіть лікарі не могли 
встановити такий діагноз, та 
й узагалі мало що знали про 
аутизм. А між тим, такі люди 
чекають на наше адекватне 
сприйняття і розуміння. У 
рамках програми «З добром 
у серці» Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» виявляє 
підтримку обласній організації 
«Янголята», що згуртувала 
батьків дітей з аутизмом. 

Нерідко десь у супермаркеті 
або на вулиці звертаємо увагу на 
ситуацію, коли мама, на наш по-
гляд, не може дати ради дитині, яка 
нібито неадекватно поводиться. І 
рідко хто може подумати, що  ця 
дитинка просто зовсім по-іншому 
сприймає реальність з усталени-
ми суспільними устроями, зако-
нами поведінки і виховання. Цей 
діагноз встановити дуже важко, 
оскільки непросто помітити різ-
ницю у психічному розвитку.

 «Наразі уже краща ситуація, 
ніж була 10 років тому в Україні. 
Нині, коли йдеш у поліклініку, вже 
лікар знає, що таке аутизм. Але 
все-таки суспільству ще бракує ін-

Прибирання перед Великоднем – це 
вже традиція, адже чисто має бути не 

лише у власному домі, а й у місті, в якому 
мешкаєш. Такої ж думки дотримуються 
небайдужі лучани, які 14 квітня разом 
з депутатом обласної ради від фракцій 
УКРОП, заступником голови правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Іриною Констанкевич та депутатом 
Луцької міської ради від фракції УКРОП 
Сергієм Савчуком організували толоку 
на оглядовому майданчику «Панорама 
Луцька», що на вулиці Квітковій у районі 
Львівської.

Оглядовий майданчик – важлива частина 
туристичної карти міста. Саме звідси відкри-
вається чудова панорама старовинного міста 
над Стиром. Звідси лучани та гості можуть по-
бачити В’їзну вежу Луцького замку в оточенні 
куполів та шпилів святинь – костелу св. Петра 
і Павла, Свято-Троїцького собору, Хрестовозд-
виженської та Покровської церков, лютеран-
ської кірхи. Але насолоджуватися панорамою 
заважає сміття та захаращена територія навко-
ло туристичного об’єкта.

У прибиранні взяли участь близько сотні 
лучан, які виявили бажання навести лад у рід-
ному місті. Це студенти, учні, викладачі, гро-
мадські активісти й депутати місцевих рад.

«Лучани – європейці з українською душею. 
Для нас важливо жити у чистому та доглянуто-
му місті. Так прикро, коли воно – красиве, вели-
чаве, романтичне, стародавнє – геть неохайне. 
Такі заходи мають об’єднувати всіх навколо 
однієї мети – піклування про довкілля та під-
тримання навколишнього середовища у належ-
ному стані»,– вважає Ірина Констанкевич.

Упродовж дня активістам гуртом вдалося 
виконати чималий обсяг робіт. Підтверджен-
ням цього стали численні мішки зі сміттям та 
купи сухого гілля. Лучани, які долучилися до 
прибирання, кажуть, що сподіваються на по-
вагу до своєї праці та міста. Адже кожен із нас 
своїми вчинками долучається до формування 
іміджу Луцька, а відтак і перших вражень у гос-
тей, які сюди приїздять.

Наталка ВИЯДАЧ

формації, бо нашим мамам, скажі-
мо, роблять зауваження, мовляв, у 
вас дитина невихована», – розпо-
відає голова ГО «Янголята» Юлія 
Поліщук.

Дехто називає аутизм (зану-
рення у себе) важким психічним 
розладом, але це радше, як кажуть 
і самі аутисти, – стан душі. Якщо 
аутист по-іншому відчуває реаль-
ність, то це не означає, що людина 
має хибне світосприйняття. 

Важко визначити причини ви-
никнення аутизму. Вони можуть 
бути різними й досліджені ще не 

дуже добре. Нам же належить на-
вчитися сприймати цих людей та-
кими, якими вони є. Адже аутисти 
навчаються адекватно сприймати 
нас із нашою системою цінностей 
та виховання. 

Останнім часом завдяки поши-
ренню та популяризації знань про 
цей стан психіки дітей-аутистів 
почали приймати до інклюзивних 
груп і класів, із ними працюють 
логопеди та дефектологи. 

Педагог-дефектолог  НРЦ міс-
та Луцька Ірина Янченко працює 
з багатьма дітками, яким ставлять 

подібний діагноз: «У них симпто-
ми ніби однакові, але до кожної 
дитини потрібний індивідуальний 
підхід».

В організації «Янголята», що 
об’єднала і дітей-аутистів, і їхніх 
батьків, не так багато учасників 
(близько 50). Проте проблем у них 
не бракує. Таких малюків не по-
спішають брати у дошкільні та 
освітні заклади, оскільки не зна-
ють, як поводитися з ними, а тим 
більше – як навчати. Тому часто 
такі діти досить довго не мають 
належних умов для розвитку. 
Шестирічний киянин Максим в 
організації лише півтора року. До 
цього, за словами його бабусі, з 
ним ніхто особливо не займався. 
І лише тоді, коли бабуся з дідусем 
забрали його до Луцька, розпо-
чалася соціальна адаптація хлоп-
чика.

 «Наш Максим уже вміє чита-
ти, рахувати до ста, уже розмов-
ляє, відповідає на запитання. Ми 
ще займаємося у групах, які пра-
цюють завдяки допомозі Фонду 
Ігоря Палиці. У нас є музична гру-
па, група з малювання», – ділиться 
бабуся Максима Тетяна Маргоєва. 

Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» підтримує «янголят»  
упродовж двох років. На уроках 
музичної терапії, що стали мож-

ливими завдяки фінансуванню 
Фонду, діти, заглиблені у себе, 
стали більш відкритими, спілку-
ються, виявляють позитивні емо-
ції. Вони знають свій колектив, 
дружать, отримують любов і ді-
ляться нею.

 «До речі, із таких дітей ви-
ростають талановиті музиканти, 
художники, гуманітарії, матема-
тики… Якщо в людини є бажання 
спілкуватися, якщо вона йде з від-
критими душею та серцем до такої 
дитини, малеча відкривається на-
зустріч. Наші дітки дуже чуттєві. 
Завдяки допомозі  Фонду ми мали 
можливість відвідати курорт «Бу-
ковель» і були дуже задоволені. 
Упродовж жовтня минулого року 
проводили з дітками заняття з му-
зичної терапії», – розповідає про 
співпрацю із Фондом Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» голова громад-
ської організації «Янголята» Юлія 
Поліщук.

Серед відомих аутистів – Мо-
царт, Ейнштейн, Марія Кюрі, Білл 
Гейтс. Вони – геніальні, визнані, 
але так і лишаються диваками. 
Аутисти-сучасники  ж не праг-
нуть ні звичної для нас  так званої 
нормальності, ні дивацтва. Вони 
чекають нашої любові та під-
тримки.

Наталка ПЕТРУК
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ЗНАКОВА ПОДІЯ

ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТО СПОРТУ!

ПРИЙДИ НА ЗМАГАННЯ – 
ВИГРАЙ ПРИЗ
Під час легкоатлетичних 
змагань на вболівальників 
чекає сюрприз – 
розіграш призів та цінних 
подарунків: велосипеда, 
планшета та смартфона.
Для того щоб взяти участь 
у розіграші, потрібно:
– отримати у волонтерів 
або в касах стадіону 
«Авангард» запрошення-
флаєр;
– перед входом на стадіон 
показати запрошення 
волонтеру, який має 
відрізати талон із серійним 
но мером та покласти його 

до лотерейного барабана;
– другу частину 
запрошення залишити 
в себе до закінчення 
змагань;
– під час розіграшу 
призів звірити номер на 
своєму флаєрі з тим, який 
оголошує ведучий.

Увага! Розіграші призів 
відбуватимуться 
впродовж усього дня 
змагань. У разі відсутності 
переможця після 
оголошення номера приз 
перейде до наступного 
етапу розіграшу.

Найближчої неділі, 24 травня, 
в Луцьку відбудеться знакова 
спортивна подія – міжнародна 
матчева легкоатлетична зустріч 
Україна-Білорусь-Туреччина 
збірних U-18. Це перші за три 
останні роки змагання з легкої 
атлетики за участі іноземних 
спортсменів, які відбудуться в 
Україні. 

Після того як на заході країни 
з’явилася сертифікована за нормами 
IAAF спортивна арена, Луцьку за допо-
могою Федерації легкої атлетики України 
вдалося пробити заборону й домогтися 
дозволу на міжнародну матчеву зустріч 
юнацьких збірних. 

Президент Федерації легкої атлети-

ки Волинської області Володимир Ру-
дюк розповів, що престижні змагання 
стали можливими після реконструкції, 
яку провели за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та отримання 
«Авангардом» сертифікату ІААF. 

На міжнародну матчеву зустріч до 
нашого міста прибуде й президент Наці-
онального олімпійського комітету Укра-
їни, віце-президент IAAF Сергій Бубка. 
Для легендарного українського спортс-
мена це буде перший візит на Волинь. 
Сергій Назарович не тільки відкриє зма-
гання, але й ознайомиться зі спортивною 
інфраструктурою області та міста. 

Формат легкоатлетичної зустрічі мак-
симально сприятливий для глядача, адже 
за короткий проміжок часу він побачить 
найвидовищніші види «королеви спор-

ту» – біг, естафети, метання, стрибки. 
На «Авангарді» працюватимуть 

зручні точки громадського харчування, 
урочистою буде церемонія відкриття, ко-
ментатори пояснюватимуть усі нюанси 
змагань, у паузах між видами боротьби 
відбуватиметься розіграш цінних при-
зів.

До речі, після урочистої церемонії 
відкриття змагань за участі Сергія Бубки 
відбудеться дитяча естафета «Найшвид-
ша школа Луцька», у якій вже традицій-
но змагатимуться учні обласного цен-
тру.  Хтозна, можливо, серед її учасників 
– майбутні збірники України, які через 
кілька років захищатимуть честь країни 
і змагатимуться на подібних турнірах у 
рідному місті. 

Юрій КОНКЕВИЧ
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